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”Va, är det vägledning? Men det gör vi ju redan.”  
(Larsson Åsa, Skolvärlden 2014) 
 
En studie om ämneslärarstudenters framtida arbete med studie- och 
yrkesorienterade insatser i undervisning.  
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Sammanfattning  
Studien undersöker vad studie- och yrkesorienterade insatser i klassrummet innebär för elever 
och lärare samt hur ämneslärarstudenter upplever sin roll i skolans vägledningsuppdrag. 
Uppsatsen undersöker vad ämneslärarstudenter vid Umeå universitet får med sig för 
kunskaper inom området från utbildningen. Arbetet berör de vägledningsinsatser skolan ska 
bedriva som inte är ämnade för studie- och yrkesvägledare. Frågeställningarna berör varför 
vägledning ska finnas i undervisningen och hur den behandlas i nuläget i svenska skolan samt 
under ämneslärarutbildningen. Den metod som har används är kvalitativa intervjuer med 
ämneslärarstudenter. Enligt styrdokument ska information ske i klassrummet för att få 
kunskap om yrken och omvärlden som krävs för att kunna göra väl underbyggda val. Vi har 
tittat på omvärldskunskapen med hjälp av karriärteorier för att se hur och varför det ska 
behandlas. Studien visar att lärare inte ser skillnad mellan information och enskilda 
vägledningsinsatser. Den visar också att ämneslärarstudenter inte är medvetna om sin roll i 
uppdraget. Det behandlas inte under utbildningen trots att de förväntas att ha kännedom om 
styrdokument som behandlar skolpersonalens uppdrag. Dock ser man att vägledning bedrivs 
omedvetet. Lärare samt ämneslärarstudenter har bedrivit vägledning utan syftet av att 
förmedla kunskap på så vis att underbygga studie- och yrkesval. Resultatet visar att det finns 
ett behov av ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning bland lärare för att höja kvalitén 
på skolans vägledningsinsatser.           
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1. INLEDNING 
 

Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar. I Allmänna råd om studie- och 
yrkesvägledning som Skolverket har gett ut står det att ett ansvar gällande arbetet med studie- 
och yrkesvägledning på skolor är hela skolverksamhetens ansvar. Rektorn bär ansvaret att 
fördela vägledningsinsatser mellan yrkesgrupper för att säkerställa att elever får den 
vägledningen de behöver (SKOLFS 2013:180). Regeringen gav i uppdrag att undersöka hur 
kvaliteten såg ut och flera brister uppmärksammades. Det framkom flera möjliga orsaker till 
den bristande kvalitet men återkommande var en brist på samverkan mellan lärare och 
vägledare (Skolverket 2008). Kunskapen om studie- och yrkesvägledarens kompetens och 
verksamhet har visat sig varit bristfällig hos lärare (Skolverket 2007). Aktuell forskning 
hänvisar även till behovet av ett samarbete för att öka kvaliteten på svenska skolans 
vägledarinsatser (Åhlin 2008). 

Ungdomar ska ha möjlighet att kunna göra väl underbygga studie- och yrkesval i skolan. För 
att det ska vara möjligt krävs en planerad studie- och yrkesvägledning. Vägledning bedrivs 
med hjälp av vägledningsteorier och modeller (SKOLFS 2013:180). Lärare ska enligt 
läroplanen bidra med underlag för elevers val av fortsatt utbildning (SKOLFS 2010:37). 

 Enligt Skolverket spenderar elever mycket kraft på att tänka på sina studie- och yrkesval och 
något som de anser sig påverka valet är deras lärare. Den undervisning som bedrivs för att 
stärka kommande studie- och yrkesval har visat sig varit bristfällig och strukturlös. Lärare 
anser att målen är otydliga, omfattande och de saknar kunskap inom området, en viss del 
lärare känner inte till målen i fråga (Skolverket 2007).  

Det har även framkommit i undersökningar att vägledning inte behandlas som fråga i 
lärarutbildningen (Skolverket 2007). I de nationella examensmålen står det att 
ämneslärarstudenter ska kunna visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta 
styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv (Utbildningsplan 
lärarprogrammet Umeå universitet).  
 

Den här rapporten kommer att undersöka vad lärare får för kunskap från sin utbildning om 
vägledning utifrån de mål, riktlinjer och lagar som finns. Arbetet kommer att fokusera på 
Umeå universitets ämneslärarstudenters kunskaper om studie- och yrkesvägledning och hur 
de avser att arbeta med vägledning i den dagliga undervisningen. Studien kommer undersöka 
vägledning i undervisningen, hur det behandlas under ämneslärarutbildningen och hur 
studenterna ser på deras roll gällande vägledningen i skolan. Arbetet kommer även att 
behandla vägledning i undervisning generellt i Sverige och andra nordiska länder.  
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1.1 SYFTE 
Syftet är att undersöka hur studie- och yrkesorienterade insatser kan bedrivas för att uppnå 
vägledningens strävandemål. Detta dels genom att undersöka hur lärarstudenter vid Umeå 
universitet får med sig och uppfattar denna fråga samt hur frågan behandlas i Sverige och ett 
antal nordiska länder. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Varför ska en viss form av vägledning bedrivas i klassrummet och hur behandlas den i 

nuläget? 
- Vilken kunskap har lärarstudenter som påbörjat sin utbildning senast 2009 vid Umeå 

universitet om sin roll i studie- och yrkesvägledningsuppdraget? 
- Vad har dessa lärarstudenter för syn på sin roll i arbetet med studie- och 

yrkesvägledaruppdraget? 

2. METOD 
2.1 DATAINSAMLING  
Empirin har inhämtats genom litteraturstudier och kvalitativa undersökningar i form av 
intervjuer. Litteraturen består av skollagar, förordningar, läroplaner, kursplaner, riktlinjer 
samt forskning och undersökningar. Kursplanerna som har använts i arbetet gäller för de 
studenter som påbörjat sin utbildning mellan åren 2003- 2010. Innehållet är främst forskning 
inom vägledningsområden och kvalitetsundersökningar gjorda på uppdrag av den svenska 
regeringen.  

2.2 KVALITATIV METOD 
Arbetet består dels av en kvalitativ studie. Fördelen med att använda en kvalitativ 
datainsamling är att kunna gräva djupare i det personen säger som är relevant för att kunna 
besvara syftet. Genom intervjuer skapades en djupare inblick i hur personer upplever 
vägledning i undervisning. Det negativa är tidsbristen då antalet intervjuer begränsades. 
Eftersom frågeställningarna skulle besvara frågor som avser att förstå och hitta mönster i en 
undersökning bör en kvalitativ studie användas. Hade studien däremot frågor som gäller hur 
många, hur ofta och hur vanligt skulle metoden varit en kvantitativ studie (Trost 2010).  
 
Den kvalitativa metoden som används i studien är narrativa intervjuer. Vilket innebär att första 
delen av intervjun var icke-styrd, men indikationer av det viktigaste från personens 
upplevelser och tankar kring vägledning uppkommer. Sedan ställdes sakliga frågor med fokus 
på syfte utifrån intervjupersonens berättelse. Fördelen med denna teknik är den dynamiska 
berättelsen samt åsikterna som uppkommer under samtalets gång. Nackdelarna med narrativa 
intervjuer är att samtalet kan styras för mycket av respondenten och fokuset försvinner (Trost 
2010).   
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Intervjuerna är nedskrivna med sammanfattningar och citat utifrån det intervjupersonerna har 
berättat. När intervjupersonerna först fick svara på öppna frågor pratade de generellt om vad 
vägledning innebar för dem men nämnde inget om deras eget ansvar. Desto mer intervjun 
fokuserades på lärarens uppdrag fick intervjupersonerna en insikt om vad som ska bedrivas i 
klassrummet förutom ämnesundervisningen.   

Egan och Peavys samtalsmodeller användes som grund för intervjuerna. Modellerna skapade 
en dynamisk undersökning genom undersökande- och mönsterskapande förhållningssätt i 
frågeställningarna.  
 
Peavys samtalsmodeller kommer från konstruktivistiska vägledningen vilket avser att man 
skapar ett forum där hela personens liv är viktigt i samtalet. Tidigare erfarenheter, tankar, 
känslor, intressen och kunskaper målar upp en dynamisk bild av situationen (Peavy 1998).  
 
Egans samtalsverktyg och modell innebär att ställa öppna frågor i början för att skapa 
utrymme för fritt tal. Som samtalsledare finns det utrymme att fråga kring oklarheter. Som 
samtalsledare är det viktigt att inte följa sin struktur utan följa intervjupersonen men desto 
längre in i samtalet man kommer kan mer precisa frågor ställas. Det är väsentligt att ställa 
öppna frågor samt undvika frågor som kan verka stötande eller styrande. En viktig del av 
Egans verktyg är relationsskapande och bekräftande förhållningssätt. Genom parafraser, 
empatiska responser och förtydligande följdfrågor kan en god relation uppnås(Egen 2010).   

2.3 URVAL 
Intervjuerna berörde 4 ämneslärarstudenter vid Umeå universitet. De studerade till 
högstadielärare eller gymnasielärare i olika ämnen. Två av respondenterna läste 
samhällskunskap. Detta då samhällslärare förknippas till största del till undervisningen i 
arbetslivsorientering (Skolverket 2007). Urvalet skedde genom snöbollsurval vilket innebär 
att intervjupersonerna har gett tips om nya intervjupersoner (Denscombe 2009). Första 
intervjupersonen blev kontaktad genom Hectos kårförening.   

2.4 AVGRÄNSNINGAR 
Vägledningsuppdraget i den svenska skolan kan kokas ned i tre uppgifter: information, 
vägledningssamtal och tillämpad undervisning. Det här arbetet är dels avgränsat till att 
undersöka vad ämneslärarstudenter har för kunskap om tillämpad vägledning i undervisning. 
Varför arbetet behandlar lärarstudenter beror på att det redan finns undersökningar på 
yrkesverksamma lärare. Lärarstudenterna har läst mer än 6 terminer och haft åtminstone en 
verksamhetsförlagd undervisning, vilket betyder praktik. Studenterna studerar olika ämnen, 
detta är väsentligt för att kunna se om svaren mellan ämneslärarstudenterna skiljer sig. 

 Arbetet är avgränsat till grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Särskolan och 
sameskolan kommer inte att behandlas.  

Arbetet jämför Sveriges vägledning med andra länders insatser inom området. Exempelvis 
Danmark som arbetar kontinuerligt med vägledning som ett verktyg och studie- och 
yrkesvägledare används som en resurs för olika yrkesgrupper (Thuré 2008).  
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2.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
De teorier som berörs är CIP- teorin (A Cognitive Information Processing Approach to Career 
Problem Solving and Decision Making) som säger att det inte finns ett enkelt val, alla 
problem leder till fler problem (Peterson et. al 2002). En matchningsteori som bygger på att 
matcha sina styrkor och intressen med yrkeskategorier. Samt en karriärteori som bygger på att 
lära känna sig själv i olika miljöer. Som dessutom väger in andra människors syn på en 
enskild person (Spokane 2002). Det finns tre steg som är avgörande i alla tre teorier. 1) En bra 
självförståelse, möjliga framtidsutsikter och - 2) dess för och nackdelar samt- 3) en förståelse 
relationen mellan dem (Brown 2002). Dessa teorier kommer att beskrivas mer ingående i 
bakgrunden.   

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Arbetet bygger på kvalitativ empiri. Vid intervjuerna har intervjudeltagarna accepterat 
inspelning av samtalen. Eftersom intervjuerna bygger på informanternas kunskaper, tankar 
och idéer är det viktigt att de som intervjuar inte lägger in sina åsikter. Därför har inga egna 
värderingar påtalats under de fyra intervjutillfällen. Informanterna har också blivit 
informerade om vad arbetet syftar till att undersöka och vilka frågor de ska besvara. De har 
deltagit frivilligt och var medvetna om på vilket sätt urvalet av intervjupersoner har gått till 
(Denscombe 2009). Efter intervjun har de blivit informerade om hur samtalen kommer att 
bearbetas och att de kan ta del av resultatet om så önskas. Intervjupersonernas identitet är 
borttaget, dock kommer arbetet att publiceras och således kan inte informanternas 
konfidentialitet lovas (Trost 2014).  

2.7 NYCKELORD 
I detta arbete kommer följande begrepp förekomma. Studie- och yrkesvägledning, 
karriärvägledning, vägledning, arbetslivsorientering och tillämpad vägledning i undervisning. 
De tre förstnämnda är synonyma till varandra, även de två sistnämnda.  
 

Tillämpad vägledning i undervisning är det begrepp som förekommer mest i detta arbete, men 
även career education och arbetslivsorientering förekommer.  Med dessa begrepp menas den 
undervisning som sker för att ge elever den kunskap de behöver för att göra väl underbyggda 
val. Detta sker oftast i form av omvärldsbevakning samt genom insatser som belyser elevers 
egna kunskaper och sin egen kompetens (Skolverket 2007).  
 

Arbetslivsorientering: likt tillämpad vägledning i undervisning är detta en insats för att stärka 
ungdomars kommande studie- och yrkesval (Skolverket 2007). Synonymt används studie- och 
yrkesorientering. 

Studie- och yrkesvägledning: samlingsbegrep som avser alla uppgifter inom 
vägledningsuppdraget. Att ge information, enskilda samtal, att bidra till elevers personliga 
utveckling och arbetslivsorientering (SKOLFS 2013:180). Även uppgifter som nätverkande, 
skapa arbetsmarknadskontakter, mentorskap och att ge bedömningar finner man under detta 
paraplybegrepp (Plant 2001).  
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Karriärvägledning: till skillnad från andra länder har Sverige fortfarande kvar begreppet 
studie- och yrkesvägledning. Karriärvägledning ligger närmare i tiden med dagens 
arbetsuppgifter och vägledningskompetens (Skolverket 2007) Med karriärvägledning menas 
alla uppgifter inom vägledningsuppdraget. Exempelvis att ge information, enskilda samtal och 
arbetslivsorientering (Watts 2009).  

Valkompetens: Begreppet valkompetens (från engelska career management skills) innefattar 
kompetensen där individer kan analysera och organisera information om sig själv och 
omvärlden. Samt kunskapen att genomföra ett underbyggt framtida studie- och yrkesval 
(Sultana 2013).  

VFU: versamhetsförlagd utbildning vilket innebär utbildning på en i framtiden möjlig 
arbetsplats, även kallad praktik (Umepedagogerna 2014). 

Allmänpedagogik: den utbildning ämneslärare får utöver sina ämnesstudier. Så som 
pedagogiskt ledarskap och demokrati (Umeå universitet 2014). 

2.8 KÄLLKRITISKA ÖVERVÄGANDEN 
För att besvara frågeställningarna har bland annat kvalitativ empiri används i form av 
intervjuer. Det innebär att arbetet bygger på intervjuresultat från fyra ämneslärarstudenter vid 
Umeå universitet. På grund av tidsbrist var det inte möjligt att samla in kvalitativ empiri i 
större omfattning.  Alltså kommer inte alla ämneslärarstudenter vid Umeå universitet bli 
intervjuade och således blir inte resultaten fullt representativ för alla inom lärarutbildningen.  
Intervjupersonerna påbörjade sin utbildning ungefär samtidigt och har i sina 
allmänpedagogiska studier genomgått ungefär samma undervisning. Genom att fokusera på 
dessa studenter skapas en viss generaliserbar bild utifrån de frågeställningar arbetet besvarar.  
 
Människor svarar olika beroende på intervjuaren. Svar kan skilja sig beroende på hur 
informanten uppfattar intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung. Detta kan påverka 
villigheten att delge sig information. Dock är detta vanligare om frågor är av personlig natur 
och kräver ärlighet hos den intervjuade (Denscombe 2009). Således dras slutsatsen att detta 
inte har en stor effekt på detta arbete. Dock bör det tas i övervägande då undersökningen kan 
upplevas ifrågasättande av informanternas kunskap. Övervägande upplevdes en tveksamhet 
hos intervjupersonerna när de blev tillfrågade att ställa upp. Det berodde på att de inte kände 
att de hade nog med kunskap att svara på frågor gällande studie- och yrkesvägledning. De 
blev informerade om att det inte behövdes och ställde därefter upp på en intervju. Osäkerheten 
fanns kvar i början av intervjuerna då en del av dem ursäktade sig för att de inte hade så goda 
kunskaper inom ämnet. På grund av det fick de i början tala fritt om vägledning för att inte 
behöva svara på styrda frågor direkt. 

 
Det finns svårigheter att personens uppgifter är sanningsenliga. Det finns även inga metoder 
att hitta osanningar i det som berättas. När det handlar om tankar, känslor, erfarenheter och 
minnen får intervjuaren lita på sin magkänsla och inte låta sig tro på allt som sägs. Det 
författarna kan göra är att bekräfta information med källor som bekräftar ämnet (Denscombe 
2009). I detta fall förlitas undersökningen på de granskningar som gjorts inom ämnet. Tills 
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stöd används kursplaner för kurser dessa studenter läst samt skolverkets skrifter inom ämnet 
som undersökt yrkesverksamma lärare. 
 
Statistiskt sett är undersökningen liten i skala för att kunna vara representativ för alla inom 
ämneslärarprogrammet på Umeå Universitet och andra högskolor i landet. Datan kan endast 
överföras till andra fall och undersökningar inom ämnet och jämföras med den forskning som 
redan finns idag (Denscombe 2009). 
 
Validiteten avser de resultat undersökningen fått och om samma metod skulle ge samma svar 
igen. Intervjuer ger icke-standardiserade svar, i motsats till en enkätundersökning vars frågor 
är organiserade på samma vis oavsett vem som genomför enkäten. Dock finns det svårigheter 
att mäta tankar, erfarenheter och känslor i ett ämne med enkäter (Denscombe 2009). Därför 
passade intervjuer bättre till syftet.  
  
Forskning inom vägledningsverksamheten tycks komma i vågor, sista vågen var 2007-2010 
och är de undersökningar som är aktuella idag. Den litteratur arbetet använt är de färskaste 
undersökningar som finns inom studie- och yrkesvägledningsområdet och skolverksamheten. 
Viss litteratur är 15-20 år gammal, men dess innehåll är fortfarande aktuellt då rådande 
forskning inom studie- och yrkesverksamheten bekräftar rådande situation. 
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3. BAKGRUND 

3.1 VAD INNEBÄR TILLÄMPAD VÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN? 
 
Tillämpad vägledning i undervisning har haft ett flertal syften inom vägledning. När uttrycket 
Career Education dök upp var innebörden något annat än den betydelse som finns idag. I USA 
var det undervisning i attityder och vanor i arbetslivet som är viktiga för att skaffa och behålla 
ett arbete.  Idag har begreppet en annan betydelse och hänvisar till den undervisning utsatt i 
läroplaner för att ge en eller flera hjälp i att utveckla förmågan att hantera sina 
karriärövergångar och kunna använda sig av den nyfunna kompetensen (Watts 2009).  
 
Syftet med tillämpad vägledning har sedan dess implementering slitits mellan 
arbetsmarknadens och individens behov. Tidiga diskussioner kring arbetslivsorientering har 
varit klyftan mellan individers önskan och arbetsmarknadens matchningsbehov. Men trots det 
har en tillämpad undervisning i vägledning tenderat att möta elevers behov. Detta då 
ungdomar vet vad de behöver samt vilka kunskaper och intressen de redan besitter. Därför vill 
de ha kunskap om arbetsmarknaden för att undvika arbeten med låga löner, dålig arbetsmiljö 
och med bästa möjlighet till varaktiga anställningar (Watts 2009). 
 
Tillämpad undervisning i vägledning har kartlagts i EU-medlemsländer, USA och Australien 
och följande struktur har hittats världen över: 
1. Enstaka kurser eller program utanför timplaner. 
2. En inordnad struktur där man tillämpar ämnet i vissa kurser.  
3. En ingjuten struktur där undervisningen är en del av flera eller de flesta ämnen i skolan. 
4. Utökade kurser där eleverna själva kan välja att få denna utbildning. 
 
Den tredje strukturen finner man i svenska skolan: en ingjuten struktur där undervisningen är 
en del av flera eller de flesta ämnen i skolan. Undersökningar visar att undervisningen 
troligtvis innehåller information om arbetsmarknad men sällan i organiserade former eller 
kontinuerligt (Watts, 2009). Arbetet efter OECD-undersökningen visar att den så kallade 
arbetslivskunskapen verkar ligga på studie- och yrkesvägledarens ansvar, och är inte ett 
gemensamt arbete (Skolverket 2007). 
 

3.2 INNAN STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN IMPLEMENTERADES 
Innan studie- och yrkesorientering och studie- och yrkesvägledning fanns var det skolans 
uppbyggnad som bestämde vad eleverna skulle ta vägen efter den obligatoriska skolgången. 
Innan 1962 års läroplan trädde i kraft (Lgr 62) var en likvärdig skolgång inte en rättighet för 
alla barn. Beroende på klass, kön och bostadsort fanns inte möjligheten att studera vidare efter 
den obligatoriska skolgången. Det kunde bero på att skolor inte fanns tillräckligt nära 
hemmet, det berörde framför allt de som bodde på landsbygden. Flickor kunde gå i speciella 
flickskolor under 1800- talet som skulle lära dem att bli en bra hustru och att kunna ta hand 
om hemmet. I slutet av 1800- talet startade flickskolor som skulle förbereda dem inför yrket 
lärarinna som var det mest växande yrket bland kvinnor under sista delen av 1800- talet och 
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början av 1900- talet. Den obligatoriska skolan var under 1800- talet indelad i folkskola och 
realskola. Där fanns en uppdelning av klassamhället. I folkskolorna gick barn från de lägre 
klasserna och var mer inriktade mot att gå direkt ut i arbetslivet. Medan de elever som kom 
från de högre klasserna gick på realskola och förväntades att studera vidare på högre nivå 
(Richardsson 2010).  

3.3 LÄRARES ROLL I STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING: ETT HISTORISKT PERSPEKTIV 
När Lgr 62 infördes försvann folkskola, realskola och flickskola. Istället infördes en 9- årig 
grundskola med samma möjligheter för varje elev. Tre olika stadier infördes låg-, mellan-, 
och högstadiet där det skulle vara möjligt att välja kurser under år 7 och 8. Det fanns också en 
idé att eleverna i åk 9 skulle välja mellan olika linjer där fyra av dem var yrkesinriktade och 
ett var gymnasieförberedande. Det visades att 2/3 delar av åk 9 eleverna valde den 
gymnasieförberedande linjen och på grund av det försvann linjevalet och alla elever fick 
samma möjligheter efter grundskolan (Richardsson 2010). Lgr 62 innebar också att skolan 
skulle tillhandahålla objektiv information till elever angående studier och yrken. 
Informationen fick inte vara riktad mot branscher men skolan skulle visa prognoser gällande 
anställning för att göra eleverna medvetna om var efterfrågan på arbetskraft fanns (Nilsson 
2010).  

Sveriges studie- och yrkesvägledning har låg styrning med bristande kvalitet samt 
misslyckande att nå upp till nationella mål. Organisering av vägledningsinsatser har ändrats 
under åren. Under 60-talet fanns schemalagd tid i timplanen för studie- och yrkesorientering i 
den svenska skolan. Detta arbete sköttes av yrkesvalslärare, vars arbete var att stärka 
elevernas kommande val av yrke och studier. Efter det skedde flertalet förändringar i 
verksamhetens organisering. 1962 integrerades studie- och yrkesvägledning in i SO-ämnen 
istället för att stå som ett enskilt ämne. Under 70-talet diskuterades ideologiska frågor rådande 
vägledningen i skolan och man beslutade att skilja på studie- och yrkesvägledning och 
lärarrollen (Lindblad 2011). En ettårig högskoleutbildning för syokonsulenter startade 
(Nilsson 2010). Här skulle vägledaren fungera som en enskild funktion inom 
skolverksamheten och inte beröra lärares arbete. Granskningar som framkom efter denna 
förändring visade på oklar syn av ansvar och mål samt en okunskap hos lärare om 
vägledningens verksamhet (Lindblad 2011). 
 
Trots flertal åtgärder har elever fått ofullständig studievägledning under sin skolgång. Under 
80-talet implementerades nya insatser för att skapa en tydligare ansvarsroll hos lärare. 
Undervisning som berör studier och arbetsliv skulle planeras i samverkan mellan lärare och 
syokonsulenter. Detta var första gången läroplanen uttryckte att läraren ska bedriva 
vägledning. Utvärderingar av åtgärden visade på en bristande kvalitet vilket kopplades till 
alltför lite kunskap om mål och riktlinjer hos lärare och ledning (Lindblad 2011). På grund av 
den bristande informationen i styrdokument skapade sig lärare egna teorier om hur 
vägledningen skulle skötas. Ytterligare en följd av bristerna i styrdokumenten var att lärare 
inte förstod sin roll i vägledningsuppdraget (Nilsson 2010).   
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Under 1990- talet skedde en ekonomisk kris och ekonomin i svenska skolor påverkades 
negativt. Det här ledde till nedskärningar inom skolans resurser, främst de resurser skolan 
tillhandahöll utanför själva undervisningen. Det ledde till ett ökat ansvar hos lärare 
(Richardsson 2010).  

Tidigt 2000-tal gav Skolverket ut ”allmänna råd om studie- och yrkesvägledning” för att 
skapa klarhet för beslutsfattare samt all berörd personal på skolan. Införandet och dess 
effekter har ännu inte utvärderats, men genomgående i granskningar tycks uppdraget ligga på 
den enskilda vägledaren på skolan (Lindblad 2011). 

3.4 VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN? 
 
Skollagen säger följande: 
 
”29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 
tillgång till vägledning” (SFS 2010:800 §29).  
 

”30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den 
sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet” (SFS 2010:800 §30). 

Examensmålen för ämneslärarprogrammet vid Umeå universitet står det bland annat: ”visa 
kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika 
pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia” (Riksdagen 
2014).  

Läroplanerna säger följande: 
 

I läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan står det att ”skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 
sitt bästa i ansvarig frihet” (SKOLFS 2010:37, Skolverket 2011 sid.5).  

Enligt grundskolans läroplan ska läraren:  

”Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning” (SKOLFS 2010:37 Skolverket 
2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 sid. 16)  
Det uttrycks även att lärarna ska samarbeta med studie- och yrkesvägledaren för att skapa 
möjligheter för elever att kunna göra ett val gällande fortsatta studier och arbeten. Studie- och 
yrkesvägledaren ska finnas som stöd i processen för såväl elever som lärare och ta över 
processen efter elever tagit till sig information. Lärarna ansvarar för att bidra med information 
till elever eller på något sätt se till att externa branscher, organisationer eller skolor ger elever 
kunskap som hjälper dem i sin valprocess (SKOLFS 2010:37, Skolverket 2011, Läroplan för 
grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 sid. 16).  
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Den svenska gymnasieskolan ändrades 2011 och en ny gymnasiereform startade, Gy 11. Det 
innebär att de flesta gymnasieelever idag väljer mellan 18 nationella program. Det finns tolv 
yrkesförberedande och sex högskoleförberedande gymnasieprogram. Det är möjligt för de 
elever som läser ett yrkesförberedande program att ändå få högskolebehörighet genom att 
använda sina individuella poäng, poäng eleven får använda för egenvalda kurser. (Skolverket 
2011). Den gymnasiereform Sverige hade innan byggde på att kommuner fick ta ett eget 
ansvar och skapa egna specialutformade gymnasieprogram för att öka intresset för 
gymnasieskolan och skapa en flexibilitet hos kommuner att skapa sina egna inriktningar 
(Skolverket 2000). När den nya gymnasiereformen Gy 11 startade försvann också alla 
specialutformade gymnasieprogram. Det här gjordes för att gymnasieskolan skulle bli mer likt 
övriga Europas system för att förenkla samarbeten med andra länder (Skoverket 2011). Den 
nya gymnasiereformen innebar också att ämnesövergripande betyg försvann. Tidigare har 
skolor fått bestämma om eleverna ska få betyg i vare enskilt SO- ämne eller ett samlat betyg. 
Ämnesövergripande innebär alltså att eleverna får använda kunskaper från olika ämnen för att 
förstå helheten (Skolverket 2011). 

 
Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning säger följande: 

Den nya upplagan av allmänna råden om studie- och yrkesvägledning säger att vägledning är 
hela skolans ansvar, det är rektorn som ansvarar för att delegera ut arbetsuppgiften. Rektorn 
bör överse detta så att såväl studie- och yrkesvägledaren som lärarna får bära ansvaret för 
vägledningen i skolan. Att genomföra ett studie- och yrkesrelaterat val kräver information och 
kunskap. I dagens samhälle finns det så pass många olika studie- och yrkesrelaterade vägar att 
eleverna behöver lära sig att fatta ett beslut samt hur de ska gå till väga för att genomföra dem 
(SKOLFS 2010:37). 

Att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild elev kräver samarbete och 
kommunikation mellan all personal på skolan såväl som andra potentiella skolor inför vidare 
studier. Ett samarbete mellan skolor samt samhället utanför belyses också. Elevers 
individuella hinder och möjligheter behöver kartläggas och uppmärksammas för att få 
möjlighet att upptäcka fullfölja sina drömmar och mål (SKOLFS 2013:180).  

Grundskolan ska ge kunskap om yrken och arbetsliv. Detta ska ske bland annat i ämnet 
samhällskunskap. Dessutom ska verksamheter samarbeta med det lokala programrådet för att 
kunna ge eleverna kunskap om sina möjligheter efter avslutad utbildning (SKOLFS 
2013:180). Programråd innebär en länk mellan skola och arbetsförlagd utbildning under 
gymnasietiden på ett yrkesförberedande program. Varje gymnasieskola som bedriver 
yrkesförberedande gymnasieprogram ska ha ett programråd för att hitta bra praktikplatser och 
utvärdera samt förbättra programmen (SKOLFS 2013:180).   

Vägledning i klassrummet är inte enbart samhällskunskapslärarens ansvar, ansvaret ligger på 
varje enskild lärare oavsett ämne. Elever ska förutom kunskap om yrken och studier få 
undervisning i att kritiskt granska samt samla information från olika källor. På sikt ska de 
kunna inhämta information kring bland annat studie- eller yrkesrelaterade val. Skolan ska 
främja elever att bli självständiga medborgare (SKOLFS 2010:37). På skolans ansvar ligger 
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även att lära eleverna att skriva ansökningshandlingar, förstå sambandet mellan studier, yrken 
och ekonomi. Samt ska elever få inblick hur arbetsmarknaden fungerar, bland annat hur man 
förbereder sig inför arbetsintervjuer. Skolan har också ett ansvar att lära elever att analysera 
olika vägval och få dem att förstå innebörden i dem (SKOLFS 2013:180).   

3.5 ETT EFFEKTIVARE SAMARBETE  
För att ge elever förståelse hur arbetsmarknaden ser ut, samt vad som krävs i arbetslivet, 
behöver de både objektiv information och tydlig vägledning. Studievägledning är i dag något 
som elever endast får några gånger under sin skolgång. Detta är begränsande för dem då det 
kan bedrivas i ett bredare sammanhang. Elever behöver vägledning på längre sikt, inte bara 
inför gymnasievalet. Ett fungerande samarbetet kräver att flera yrkeskategorier samarbetar. 
Det behövs tydlig vägledning i klassrummen för att eleverna ska förstå skolämnens relevans 
till vidare studier eller framtida branscher. För att det ska fungera på bästa sätt behövs tydliga 
riktlinjer i läroplanerna men också som ett tydligt inslag under lärarutbildningen. I andra 
länder har man börjat arbeta för att öka effektiviseringen, som till exempel Tyskland. Där 
använder man sig av externa studie- och yrkesvägledare. Effekten av detta är att skolorna inte 
lägger ansvaret för vägledning på studie- och yrkesvägledare utan ett kollektivt samarbete 
bedrivs. Om vägledningen inte finns tillgänglig dagligen behöver lärarna tar ansvaret att 
vägleda eleverna i den dagliga undervisningen (OECD 2004).   

3.6 FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ETT UNDERBYGGT VAL UTIFRÅN KARRIÄRTEORIER 

3.6.1 KARRIÄRTEORIER – VÄGLEDNINGENS DISCIPLINER 
Tre breda faktorer står till grund för ett klokt yrkesval: (1) en klar förståelse av en själv, ens 
begåvning, förmågor, ambitioner, resurser, begränsningar och kunskap samt dess orsaker; (2) 
kunskap om krav, villkor för framgång, fördelar och nackdelar, ersättning, möjligheter och 
framtidsutsikterna för andra typer av jobb; (3) sanningsenligt resonemang kring relationen 
mellan dessa två grupper av fakta (Brown 2002).  
Dessa grunder skapades av Frank Parsons under tidiga 1900-talet. Denna tre- steg formel gav 
ramverken för dagens arbetssätt inom karriärvägledning. Steg ett belyser ett måste om 
förståelse av den egna personen. Steg två däremot avser kunskap om yrken eller 
arbetsmarknaden som helhet. Steg tre är den slutgiltiga processen där individer sorterar, 
analyserar och resonerar kring kunskap om sig själv och omvärlden för att fatta ett beslut 
(Brown 2002).  
Här nedan presenteras ett utdrag av tre teorier som avser att förklara en vägledningsprocess. 
Följande genomgångar är förenklade och förkortade beskrivningar av teorierna, således bör 
läsaren ta i akt att karriärvalsteorierna i dess ursprungliga form är djupare med fler 
dimensioner. 
 

Gottfredsons karriärteori om karriärutveckling och yrkesval utgår från individers 
självskapelse, omskrivning och kompromissande (Gottfredson 2002).  
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Ramverken för denna teori är självkonceptet och yrkesstereotyper samt dess påverkan på 
individer. Självkonceptet avser synen på en själv, den privata och den sociala synen av den 
egna personen. Vidden av självkonceptet är bred och innehåller delar som utseende, 
kunskaper, förmågor, kön, värderingar och socioekonomisk status. Människor har 
uppfattningar om yrken, dessa uppfattningar inkluderar personlighetstyper man tror sig finna i 
ett yrke, livsstil, belöning och villkor samt yrkets lämplighet för vissa kategorier av människor 
(Gottfredson 2002).  
 
Uppfattningar av yrken och självet skapar en kognitiv karta hos människor och blir deras 
kompass i livet och vid studie- och yrkesval. Individer identifierar yrken utifrån vad de 
föredrar genom att avväga dess förenlighet med självkonceptet. Även social tillgängligheten 
spelar roll vid avvägningar av yrkesalternativ. En individ förkastar alternativ som befinner sig 
utanför deras uppfattning av socialt acceptabla yrken utifrån deras kön, klass och etnicitet 
(Gottfredson 2002). 
 
Med åldern blir barn duktiga på att ta till sig och organisera abstrakt information om sig själv 
och omvärlden. Självkonceptet och yrkespreferenser utvecklas i takt med varandra och 
påverkar varandra ständigt i uppbyggnaden av självet. Då barnet blir äldre skapas en djupare 
bild av yrkespreferenser, perspektiv som kön, klass och etnicitet växer fram efter tiden och 
tillämpas på yrkens lämplighet. Denna process skapar begränsningar i individers möjliga 
studie- och yrkesval. Ingen överväger ett förkastat yrkesalternativ utom om det förekommer 
externa påtryckningar, exempelvis från lärare eller studie- och yrkesvägledare som ber en 
överväga alternativ (Gottfredson 2002). 

Vid ett studie- och yrkesval förekommer ständigt en kamp mellan begränsningar och 
önskningar utifrån självkoncept och omvärldsuppfattningen. Valet bli i sin tur en kompromiss 
mellan de två polerna. Oftast hamnar individer i ett yrke som de själv inte rankat som första 
alternativ, de kompromissar hellre och väljer ett socialt acceptabelt yrke framför en 
framtidsdröm (Gottfredson 2002). 

Teorin ”Cognitive Information Processing Approach to Career Problem Solving and Decision 
Making” eller CIP förkortat behandlar studie- och yrkesval som kunskapsbaserade 
karriärproblem. Problem med studie- och yrkesval är ofta svårdefinierade och komplexa till 
sin natur. Individen med problem är dessutom den enda som kan finna en lösning. Enligt 
teorin finns dessutom inte den rätta eller bästa lösningen, utan endast lösningen som är 
optimal utifrån situationen. Att göra ett val leder också till fler problem. Exempelvis, Lisa har 
valt att studera statsvetenskap på högskola och nu måste hon ta ställning till följande frågor: 
vilken högskola? Vart ska hon flytta? Vilken inriktning? Hur ska hon finansiera detta? Deltid 
eller heltid? Detta gör studie- och yrkesval till djupa och komplexa problem som kräver 
kunskaper och förmågor för lösa situationen. Karriärproblem är förutom detta känslomässigt 
laddade, vilket skapar ångestladdade känslor hos de individer som står inför kommande val 
(Peterson et. al 2002). 
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Självkunskap och yrkeskunskap är en av grunderna individer står på när de hanterar 
karriärproblem, specifik som generell kunskap. Även förmågan att analysera och reflektera 
över kunskapen för att implementera en lösning är den andra grunden för CIP-teorin. Denna 
förmåga kallas generisk informationsprocess förmåga (Peterson et. al 2002). 
 
Den generiska informationsprocess förmågan kallas för CASVE består av följande fem 
delprocesser: communication, analysis, synthesis, valuing och execution (Peterson et. al 
2002). 
 
1. Communication. I denna process får individer den information om problemet i fråga vilket i 
sin tur skapar en spänning som ger upphov till motivation att lösa det. 
 

2. Analysis. Orsaken till problemet identifieras. Individen tar ett steg tillbaka och ser 
problemets orsaker och dess dimensioner samt analyserar vad karriärproblemet gäller.  
 
3. Synthesis. I syntesfasen skapas möjliga lösningar till problemet. I denna fast tas alla 
lösningar upp, även de som är ouppnåeliga. Sedan övervägs alternativen och de klokaste 
lösningarna står kvar. 
 
4. Valuing. I denna delprocess värderas de kvarstående alternativen för att hitta den optimala 
lösningen.  
 
5. Execution. En plan eller strategi för lösningen skapas, en handlingsplan med andra ord. 
Denna handlingsplan utvärderas i process ett, Communication, för att avstämma om lösningen 
är rätt för problemet. 

 Dessa fem processer måste elev genomgå för att hitta bästa möjliga lösning på sitt 
valproblem enligt CIP-teorin (Peterson et. al 2002). 
 

Holland matchningsteori baseras på hans teori om personligheter och miljöer. Holland 
genomförde under flera år forskning på omgivningar och personlighetstyper och kom fram till 
6 typer. Denna forskning har blivit resultaten av hans matchningsteori (Spokane 2002). I korta 
drag kan teorin beskrivas som följande: 
 
En person kan kategoriseras som en av följande personlighetstyper: Realistic, Investigative, 
Artistic, Social, Enterprising eller Conventional. Det finns även sex omgivningar i vårt 
samhälle, alla dessa under samma namn som personlighetstyperna. Individer söker efter 
miljöer som ligger nära dess personlighet för att kunna matcha deras kunskaper, kompetens, 
attityder och värderingar. Holland anser även att beteende bestäms av en interaktion mellan 
personlighet och omgivning. Med detta kan man ta slutsatsen att en elev med personlighetstyp 
Artistic skulle söka sig till en miljö klassificeras som Artistic (Spokane 2002). 
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Personer som står inför ett val söker inte efter en utbildning eller ett yrke, utan en miljö som 
kan tillfredsställa sitt intresse utifrån personlighet menar Holland. Han lägger tonvikt på 
behovet av information om personlighet och miljöer för att kunna göra kloka framtidsval. Ett 
yrkessval är en akt som representerar en individs motivation, kunskap, personlighet och 
förmåga. Ett yrke representerar således hela personen och är inte enbart en isolerad funktion 
eller arbetsuppgifter i en individs liv (Spokane 2002). 

3.6.2 EMPOWERMENT SOM VERKTYG 
Elever ska bli självständiga och utveckla problemlösande verktyg inför framtiden. För att 
elever ska känna att de kan hitta lösningar på problematik runt studie- och yrkesval kan 
skolans personal arbeta med aktiv problemlösning. Detta skulle på sikt leda till empowerment. 
Empowerment är en modell som på sikt ska ger individer möjlighet att ta kontroll över sitt 
eget liv. Modellen strävar efter att identifiera problem för att sedan lösa de främsta problemen 
och därifrån göra en konkret handlingsplan för utförande. När eleverna själva kan påverka sin 
vardag och dess problem leder det till självständighet (Academia 2014). 

3.7 STYRNING 

3.7.1VEM HAR ANSVARET OCH FÖR VAD? 
 
1993 kom uttrycket studie- och yrkesvägledarexamen. Vid utbildningens start ändrade yrket 
namn från studie- och yrkesorientering till studie- och yrkesvägledning och ett förväntat 
samarbete mellan SYV och lärare påbörjades (Hedwall & Laurelli, 2008). Läroplanen för 
grundskolan 1980 Lgr 80 uttrycks det att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet samt att 
undervisningen ska verka förberedande inför framtida yrkesval (Nilsson 2010). 

Vägledning kan benämnas som snäv eller vid. Vägledning i snäv bemärkelse innebär 
vägledning antingen enskilt eller i grupp med utbildad studie- och yrkesvägledare. I skolan 
ska eleverna också få vägledning i vid bemärkelse. Det innebär all den kunskap eleverna 
inhämtar gällande studie och yrkesval som inte ges av en studie- och yrkesvägledare. Den 
vida vägledningen ansvarar hela skolan för med rektor som delegerar ansvaret till övrig 
personal. Det kan till exempel innebära studiebesök eller aktiviteter för att öka elevers 
självkännedom i eller utanför klassrummet (SKOLFS 2013:180).  

Under rektorsutbildningen förväntas studerande att lära sig förmågan att fördela arbetet så att 
elevernas utveckling och lärande maximeras (Kursplan 2012).  

Studie- och yrkesvägledningen på skolor är en verksamhet som är otydlig. Det som brister är 
kommunikationen och förståelsen kring vem som bär ansvaret. ”Den som saknar kompetens 
saknar den inte” (Åhlin 2008 sid. 45). Vilket innebär att lärarna ska kunna vägleda sina elever 
i vid bemärkelse, de ska kunna förankra den kunskap som lärs ut i klassrummet till 
verkligheten. Till exempel i vilka branscher de kan använda sig av kunskapen de får. Lärarna 
ska också kunna veta när deras kunskaper tar slut och studie- och yrkesvägledarens 
kompetens behövs (Hedwall & Laurelli 2008).     
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Problemet gällande brister inom vägledning hittar man på nationell nivå, inte bara i enskilda 
kommuner eller på enskilda skolor. Det krävs nya nätverk för att skapa en diskussion kring 
både snäva och vida vägledningsfrågor. Det finns behov av en samverkan mellan nya studie- 
och yrkesvägledare samt mer erfarna vägledare för att få med både erfarenhet och ny kunskap 
i diskussionerna. Det krävs också kommunikation mellan andra yrkesgrupper för att skapa ett 
intresse för de som har ansvaret att bedriva en viss typ av vägledning (Thuré 2008).  

Vägledning bedrivs i en del klassrum men lärarna är inte medvetna om att det förekommer. 
Lärare uttrycker: ”va, är det vägledning? Det gör vi ju redan”. Säger Lotten Johansson i en 
artikel av Åsa Larsson (Skolvärlden 2014). 

Varje person ska kunna använda sin talang eller profession på bästa sätt, få möjligheten att 
förvalta sitt pund (Lidström 2009). Forskning visar att unga vuxna oroar sig över att inte få 
användning av sin utbildning eller att hamna i arbetslöshet. Oron berörde även möjligheten att 
följa sina drömmar yrkesmässigt på grund av rädslan att inte kunna försörja sin familj. 
Trygghet går före en omställning i livet. Lidström skriver också om att det genomgående är 
negativa resultat gällande upplevelser hos studie- och yrkesvägledare hos unga vuxna. De 
upplevde en osäkerhet kring studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter under sin skoltid 
samt vilken hjälp de kunde förvänta sig (Lidström 2009). 
 

Lärare ser inte skillnad mellan arbetsuppgifterna vägledning och information. Studie- och 
yrkesvägledaren behöver därför göra lärarnas arbete som innebär informationen kring de 
enskilda ämnena och hur kunskapen kan användas i arbetslivet. Om lärarna övertar 
arbetsuppgiften att delge information skulle studie- och yrkesvägledaren använda sin arbetstid 
till att gå vidare i en vägledningsprocess som startat i klassrummet. Detta skulle leda till fler 
väl underbyggda val på grund av en förlängd vägledningsprocess (Åhlin 2008).  

De undervisande lärare vid yrkesförberedande gymnasieprogram har en bakgrund inom en 
viss bransch. Därför är det lättare att förmedla vägledning i klassrummet för den 
yrkesgruppen. Enligt en rapport från skolverket menade elever att de förstår innedbörden av 
den praktiska kunskapen de förväntas lära sig, genom detta får de en större frihet att ta till sig 
kunskapen. Teoretiska ämnen inom programmen ansågs vara onödiga. Dock menade de att 
den teoretiska kunskapen som var viktig hade de fått med sig från mellanstadiet. Att koppla 
de teoretiska ämnena med de praktiska kändes irrelevant, samt hade de svårigheter att koppla 
de teoretiska gymnasiekunskapen till något användbart i framtiden (Skolverket 2000). 

För att skapa ett bra arbetsklimat krävs också ett bra medarbetarskap. All personal på en skola 
har medarbetare på sin arbetsplats. I ett medarbetarskap har personer olika roller (Tengblad 
et.al. 2010). På skolor finns bland annat rektor, lärare, kuratorer och studie- och 
yrkesvägledare. Det ligger på rektorns ansvar att fördela arbetsuppgifter så att alla kan 
använda sig av den kompetens som finns för att skapa en bra helhet inom verksamheten. Det 
är också upp till rektor  att se till detta medarbetarskap tillämpas utifrån de nedskrivna 
riktlinjer. Roller utifrån kompetens och samspel skapar ett bra forum med goda förutsättningar 
för att lyckas med att bedriva verksamheter på bästa sätt (Tengblad et.al. 2010).  
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3.7.2 BRISTER I DEN SVENSKA SKOLAN 
De svårigheter svenska skolan står inför i kvalitetsarbete med vägledning är kompetensfrågor 
och resurser. Karriärvägledning måste få en starkare ställning i skolan för att fånga upp de 
elever som befinner sig i riskzonen att hamna i arbetslivet utan kvalifikationer på grund av 
avhopp (Skolverket 2007). 
 
De vägledningstjänster som finns att tillgå inom svenska grund- och gymnasieskolan saknar 
till mesta del koppling till arbetslivet: lärare saknar kunskap om yrken och arbetsmarknaden i 
helhet. Det saknas kontakt med arbetsförmedling och näringslivet. Dessutom har elever 
begränsad möjlighet till praktik (Skolverket 2007).  
 
Frågor som ställs i handboken är kopplade till styrning och kontroll: 
 
”Ska arbetslivskunskap vara ett separat ämne i läroplanen eller ska den integreras i andra 
ämnen? Vilka blir konsekvenserna av de olika alternativen för programmets kvalitet och för 
resurserna? Om det är ett separat ämne, behöver det då kopplas ihop med andra ämnen? Om 
det inte är ett separat ämne, hur ska undervisningen samordnas? Vilka mål ska den ha? Vilket 
innehåll ska den ha? Vilka ska undervisa och vilken utbildning behöver de?” (Skolverket 2007 
sid. 15) 
 
Efter frågeställningarna ges det förslag på påbyggnadsutbildningar för studie- och 
yrkesvägledare och lärare. Denna utbildning skulle innehålla spetskompetens inom 
karriärvägledning (Skolverket 2007). Ingenstans nämns införandet av kunskap om studie- och 
yrkesvägledning inom lärarutbildningen, en brist som tidigare visat sig finnas i andra 
undersökningar (Skolverket 2007). 
 
De granskningar som gjorts på tillgång av vägledning har visat att elever inte får den 
vägledning de behöver och har rättighet till inför sina studie- och yrkesval. Avsaknaden av 
detta ha lett till slutsatsen att elever saknar möjligheten att få kunskap och erfarenhet som 
stödjer framtida val (Skolverket 2007). 
 
Kvalitetsgranskningen Skolverket genomförde 2007 framkom ett bristande intresse för målen 
i läroplanen. Vid ett tillfälle intervjuades lärarkandidater från okänt lärosäte som gav sin syn 
på problemet: området behandlas inte under lärarutbildningen och därför är intresset för 
studie- och yrkesorientering liten. De ansåg även att lärarutbildningen bör innehålla relevant 
information om kunskapsområdet samt att vägledare bör marknadsföra sig mer (Skolverket 
2007).  
 
Det stora ansvaret för målsättning och organisering av vägledningsverksamheten vilar på 
rektorer och förvaltningschefer. I kommuner där verksamheten är organiserad på så vis att 
rektor är verkställande chef för vägledarverksamheten har undersökningar visat att ansvaret 
inte känns vid från rektorn, vilket i sin tur inte gynnar den arbetslivsorienterade 
undervisningen. Verksamheten förlitar sig på att vägledaren ansvarar själv sitt arbete. En 
person på skolan får axla ansvaret för vägledningsverksamheten, i flesta fall vägledaren 
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(Skolverket 2007). 
 

3.8 VÄGLEDNING I NORDEN 
 
Michael Lindblads avhandling ” Studie- och yrkesvägledning som kunskapsområde. 
En nordisk jämförelse” (Lindblad 2011) visar att Finland, med deras organiserade 
undervisning i vägledning, är det ledande landet i norden gällande vägledning. 
Undervisningsinsatsen går under namnet studiehandledning och utförs av lärare med 
specialkunskap inom vägledning. Syftet är att ge elever stöd och kompetens i sina studier och 
en ökad självkännedom. Här startar även lärare en vägledningsprocess genom att motivera 
funderingar om studie- och yrkesval (Lindblad 2011). 
 
Grannlandet Danmark ligger också i framkant vad avser lärarens roll i studie- och 
yrkesvägledning. Här är det vanligast att lärare organiserar undervisningen och vägledaren 
står som resurs för det kontinuerliga arbetet. Kritik som framkommit i danska utredningar är 
att ämnet inte är fastställt i timplanen och saknar därför den struktur som finns i Finland 
(Lindblad 2011). 
 
I Norge finner man vägledning som kurs i skolans timplaner. Detta kallas för Utdanningvalg 
och strävar att ge en säker grund för kommande val av studier och arbete. Här uttrycks det i 
läroplanen att det centrala för ämnets framgång är lärarens kompetens. Dock har det 
uppenbarat sig att lärare än inte är hemmastadda i ämnet (Lindbad 2011). 
 
Finlands framgång tycks enligt Lindblad (Lindblad 2011) vara på grund av deras struktur, 
styrning, metod och organisation. Ämnet finns både i grundskolan och gymnasieskolan, samt 
att ämnesansvarige har kunskap och utbildning inom vägledningsområdet. Vidare ställer sig 
Lindblad frågan om Sverige, som hasar efter i kvalitetsmässigt i jämförelsen, kommer 
inspireras av grannländernas exempel (Lindblad 2011). I Finland krävs en lärarexamen för att 
kunna utbilda sig till studie- och yrkesvägledare (Brandt 2005).  
 

3.9 KURSPLANER 
 

Lärarutbildningens kursplaner vid Umeå universitet uttrycker aldrig att ämnet studie- och 
yrkesvägledning skulle behandlas under kursernas gång. Dock fanns det indikationer på att 
vägledningsområdet ska beröras.  

I förväntade studieresultat från kursplaner för allmänpedagogik för de studenter som 
påbörjade sin utbildning mellan åren 2003- 2010 står det följande:  

Studenterna ska känna till huvuduppdragen i skolans uppdrag så som det kommer till uttryck i 
olika styrdokument. De ska också känna till de styrdokument som behandlar vad som är 
skolpersonalens uppdrag (Kursplan 2003a).   
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Kursen ”lärarprofessionens centrala kunskapsområden 2” säger att studenter ska ha kunskap 
om ”förhållanden som skolans inre organisation mellan olika verksamheter, samarbete i 
arbetslag bearbetas”(Kursplan 2003b; Lärarprofessionens centrala kunskapsområden 2, 
institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, kurskod: 6LÄ034 sid.1). 

4. KVALITATIV EMPIRI  
 
Som nämnt i metoden ska två informanter läsa ämnet samhällskunskap. Intervjuperson ett och 
två studerar till samhällskunskapslärare. De andra två intervjuande har oberoende ämnen. 

 
1) Vad vet intervjupersonerna om studie- och yrkesvägledning och vart har de fått 
kunskapen ifrån? 
 

Intervjuperson 1 
Personen börjar med att förklara vad den trodde att studie- och yrkesvägledarutbildningen 
samt vad yrket innebär. Uppfattningen var bland annat en verksamhet som skjutsar ut 
ungdomar i samhället som står i valet och kvalet om vad de vill. Personen nämnde också att 
en studie- och yrkesvägledare är bra på att leda samtal och att matcha rätt person på rätt 
utbildning och jobb. ”Jag tänker på vägledning för studier och yrken”.  Den kan arbeta på 
skolor och Arbetsförmedlingen. Personen berättade att den hade haft en färgstark SYO på 
högstadiet och när den tänker på SYO så tänker den på henne. Personen nämnde att den har 
fått kunskaper via Hectos kårförening, en studerandeförening för ämneslärarstudenter och 
studie- och yrkesvägledarstudenter. Personen hade själv varit arbetslös och varit på 
Arbetsförmedlingen men visste inte om den handläggaren var utbildad studie- och 
yrkesvägledare.  
 
Intervjuperson 2 
Intervjuperson två hade en oklar syn på studie- och yrkesvägledning i skolan. ”Någon form av 
samordning för elevers studier” var respondentens ord. Beskrivningen som gavs var generell 
och saknade kunskap om innehåll, arbetsuppgifter och mål. Det var av studentens uppfattning 
att den enskilda eleven hade ansvar för sin egen framtid och således också sin egen studie- 
och yrkesvägledning. 
 

Intervjuperson 3 
Intervjupersonens kunskaper om studie- och yrkesvägledning hade den inhämtat av egna 
erfarenheter. Det är den personen som man går till när en person är i behov av hjälp med 
gymnasieval, stöd med hur man ska nå en ett visst yrke.  
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Intervjuperson 4  
Den sista intervjupersonen hade erfarenhet och kunskap om studie- och yrkesvägledning som 
hämtats från lärarutbildningen. Den kunskap som framkommit hade varit genom den 
allmänpedagogiska utbildningen och avsåg främst att ge kunskap om elevers studie- och 
yrkesval utifrån faktorer såsom socioekonomiska bakgrunder och studie- och 
yrkesvägledartäthet på skolan. Utöver det framkom ingen faktisk vägledningsstoff såsom 
information om en karriärvägledares kunskap, kompetens och de mål som relateras till elever 
kommande studie- och yrkesval. Utöver en föreläsning förekom ingenting av relevans om 
studie- och yrkesvägledning. 
 
2) Har de fått kunskap om vägledning och dess strävandemål från sin utbildning och 
i så fall på vilket sätt? 
 

Intervjuperson 1 
Personen kopplade frågan till huruvida de fått kunskap om studie- och 
yrkesvägledarutbildningen under sin utbildning.  Gällande vägledning i stort berättade 
intervjupersonen vad som står i läroplanen ”Alltså det står mycket i läroplanen att skolan är 
fostrande också. Det står mycket om demokratifostran och att man ska göra eleverna färdiga 
för samhället när de gått klart. På så vis är det en vägledning, att man leder in dem i det 
demokratiska tänket och man ger dem ju normer och på så vi är det ju en vägledning”. Men 
personen hade inte läst något specifikt mål gällande studie- och yrkesvägledning eller något 
personen kunde koppla till det. Intervjupersonen sa att skolan som helhet ska göra eleverna 
redo för livet efter skolan. 
 
Intervjuperson 2 
 Den kunskap som framkom var kopplad till egna erfarenheter under VFU-perioder samt den 
egna skolgången. Det saknades kunskap om studie- och yrkesvägledningens strävandemål. 
Detta var något studenten inte stött på under sin utbildning, varken under den 
allmänpedagogiska utbildningen eller under ämnesstudierna. 
 

Intervjuperson 3 
Det har inte framkommit under lärarutbildningen, i de allmänna kurserna utanför 
ämnesområden har det för det mesta framkommit information gällande allmänbildning, inte 
hur skolan fungerar. ”Det var mer etnicitet, genus och miljö.  Inte så mycket om hur en skola 
fungerar, vilket kanske är lite dåligt egentligen”. Under intervjun framkommer det att 
personen upplever att det saknas kunskap om hur en skola fungerar som helhet. Däremot finns 
det en upplevelse av att studenten fick kunskap om det under VFU: perioder som varit under 
utbildningen. ”Jag har ju fått på min praktik seminarium om hur det fungerar det har ju som 
varit väldigt givande. Hur man hanterar elever som har haft stora problem. Det är ju tack vare 
min praktik jag har fått det inte så mycket universitetet. Nog för att jag har fått min praktik av 
utbildningen. ” 
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Intervjuperson 4 
Genom praktikperioden och aktivt arbete med läroplaner under studietiden hade den sista 
respondenten kommit i kontakt med strävandemålet. Genom diskussioner med andra studenter 
samt sin handledare under en praktikperiod förekom reflektioner om hur en lärare kan agera 
som vägledare utan att inta rollen som studie- och yrkesvägledare. Att ”finnas där för elever” 
och inleda samtal om kommande framtid samt frågor som berör allmäntillvaron var en del i 
detta. Studenten ansåg det vara en ”grundpelare i lärarens uppdrag” att i sin undervisning höja 
elevers självförtroende så de såg sin egen kunskap och utvecklingspotential inom ämnen.   
 
3) Har de fått kunskap om vägledningsuppdraget under sin utbildning och hur tror 
de att den ser den ut generellt? 
 

Intervjuperson 1 
Intervjupersonen kunde inte vägledningsuppdraget syfte. Efter en förklaring sa personen att 
det inte framgått under fyra år på utbildningen. ”Jag vet ju som sagt att man ska, eller vad det 
handlar om, att man ska vägleda ut eleverna i samhället och så. Men det du just sa, det är 
inget man har fått läsa eller någon universitetslärare som har sagt. Så det är ganska nytt, kan 
jag tycka”.  Personen kunde inte säga att den kommit i kontakt med en studie- och 
yrkesvägledare under praktikperioder eller uppdraget gällande vägledningen på skolan.  
Intervjupersonen trodde att kunskap om vägledning i klassrummen bland lärarstudenter är låg. 
Intervjupersonen har möjlighet att arbeta på både grundskola och gymnasieskola efter examen 
och talar då för både grund och gymnasieskola. 

”Jag tror att den är ganska låg, jag tror. Alltså jobbar man som vägledare på högstadiet så tror 
jag att man har ett litet annat tänk för då ska. Då har man ju de här eleverna och då ska man ha 
dem till gymnasiet. Då tror jag att man axlar den här rollen lite mer just på vägen till 
gymnasiet. Men jag tror att på gymnasiet är det inte lika mycket.” 

Intervjupersonen relaterade sedan till egna erfarenheter: ”sådant där ordnar ju ändå skolan av 
erfarenhet olika studiedagar där man får hälsa på på gymnasiets olika program. Vad 
programmen handlar om, vad man lär sig och vad som skiljer programmen åt. På så vis är det 
hela skolan som tar ansvar att nu får ni åka på besök. När jag gick på gymnasiet ordnade vårt 
program en dag när de bjöd in folk från olika yrkesgrupper. Det var advokat, polis, journalist 
och eftersom jag läste samhällsvetenskapliga programmet försökte de välja yrkesgrupper 
relaterade till oss då. De pratade med oss om sina jobb och försökte ge oss möjligheter. De sa 
alltid att… Många sa till oss att ni blir ju ingenting efter studenten, ni kommer inte att få några 
jobb för då gick jag på en praktisk skola då. Jag läste samhälls men det var bygg, el, frisör 
industri och så vidare, och dom var ju redan färdiga när de tog studenten men vi var ju inte 
det. våra lärare sa ’ja, men ni kan bli vad som helst istället’ för att muntra upp oss. Men man, 
de flesta av oss studerar vidare från min klass”. 
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Intervjuperson 2 
Nej, det saknas kunskap. Uppfattningen av hur mycket lärarstudenter vet om detta ansågs vara 
liten.  

Intervjuperson 3 
Intervjupersonen upplevde inte att den fått kunskap under sin utbildning men under intervjuns 
gång börjar en resonerande process kring vad som har framkommit under ett seminarium 
under VFU: perioden. Utifrån det personen berättar framkommer det kunskap om delar inom 
uppdraget, men respondenten har sedan tidigare inte stött på målets innehåll. ”Vi fick 
information om hur man ska hantera jättesvåra situationer eller att elever kommer till oss med 
svåra saker eftersom det är vi som står dem närmast. Då skulle vi skicka dem till studie- och 
yrkesvägledaren eller kuratorn eller prästen liksom. Så på det har jag kommit i kontakt med 
det. Det är kanske mer en kuratorgrej men om de kommer och nojar om livsval så kanske det 
är studie- och yrkesvägledaren den ska gå och prata med.  För att ge dem tips och sådär”. 
”Ja men så är det ju jag har ju inte fått kunskap om vägledning. jag skulle inte med gott 
samarbete kunna… alltså jag kan ju forska i det och själv gå till studie- och yrkesvägledaren 
och prata med den om inte eleven vill men det är. Jag har begränsad kunskap i det. Jag skulle 
inte kunna säga till en elev vad den ska göra, inte på samma sätt liksom.” 

Kunskapen generellt tros vara låg bland ämneslärarstudenter. 

Intervjuperson 4 
Hur studenter vet och resonerar kring målet är individuellt. Beroende på vilken 
allmänpedagogisk kurs de stött på under utbildningen och hur de själv ser sitt uppdrag som 
lärare finns det skilda kunskapsnivåer bland lärarstudenterna. Vissa studenter ser sitt 
läraruppdrag ur elevperspektiv, endast utifrån den bild de hade från sin egen skolgång då hela 
uppdraget inte var synligt. 

4) Hur ser de på sin roll i vägledningsuppdraget? 
 
Intervjuperson 1  
Intervjupersonen funderade länge och svarade sedan ”jag vet inte hur jag praktiskt sätt skulle 
gå till väga”. Efter en stund av fundering kom ett långt svar på frågan: ”jag vet inte hur jag 
skulle göra faktiskt men det är viktigt att arbeta i arbetslagen, så att man ger alla klasser 
samma insikter. Att man inte ger ’one man show’ utan att man arbetar tillsammans för att 
uppmärksamma det. För arbetsmarknaden i framtiden kommer att vara så att man måste vara 
ganska inriktad på ett specifikt ämne för att få ett jobb. Sedan så krävs det väldigt mycket 
akademisk utbildning för att få ett jobb i framtiden. Så jag tror att man väldigt tidigt tyvärr 
måste uppmärksamma elever i det viktiga att profilera sig. Sedan om man skulle jobba på 
gymnasiet så, beroende på vilka klasser man har för de läser ju olika program så tror jag att 
man måste utgå därifrån. Men samma sak där så behöver man jobba i lärarlag och ta ett 
gemensamt ansvar. På lärarträffar försöka diskutera ihop sig. Främst när de börjar närma sig 
åk 3, att man uppmärksammar dem att det är en dag efter studenten”.  
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”Egentligen känns det som att man redan vet om det men det blir ju en sådan här jaha 
upplevelse. Jag tycker att det är väldigt bra att få det svart på vitt, eller att man liksom får klart 
för sig. Så då nu är jag medveten om det. Det krävs kanske inte mer än såhär för att jag ska 
vara medveten om det men mina klasskompisar får ju inte sitta här. Så det är ett tecken på att 
det saknas information.” 
 
Intervjuperson 2 
När studenten förklarade ämnesinnehållet nämndes arbetsmarknad, arbetsliv, livet efter skolan 
som ämnen som ofta förekommer inom SO-ämnen. Dock när respondenten fick höra målet 
uppstod en viss förvåning och studenten såg inte hur lärare berörs av målet. Att kunna 
underbygga elevers framtida studie- och yrkesval inom ämnesundervisning verkade inte vara 
inom lärarens ansvarsområde. Målet i sig reagerade studenten på genom att göra motstånd, 
men samtidigt uppkom fundering hur det kommer sig att detta inte behandlats under 
utbildningen, då målet var relevant för skolverksamheten i helhet. ”Ja... just det... Mmm... Där 
har vi ju en jättebrist i lärarutbildningen. Jag förstår det då att det är på lärarens ansvar 
också?” ”En sådan tydlig koppling kan jag inte säga att jag ser””....jag nog inte säga att jag ser 
den kopplingen att det ska ligga på lärarens ansvar. ”Efter fler frågor kände dock informanten 
att kunskapen om studie- och yrkesvägledare målet behövs inom lärarutbildningen och på 
skolor, trots att det fanns motstånd mot målet när det citerades. 
 
Intervjuperson 3 
Här fanns en drivkraft att få elever att förstå innebörden med ämnen, samt en vilja att vara 
tillmötesgående gällande elevers funderingar och förväntningar. Drivkraften av att alltid 
sträva efter att vara en bra lärare visade sig tydligt i både ord och kroppsspråk, så som leenden 
och skratt. Motivationsteknik togs också upp, att alltid finnas där för att kunna motivera 
eleverna och ge dem förståelse för ämnen som kan vara svåra att förstå innebörden i, som till 
exempel musik. 
”Jag menar alla elever efter ett samtal angående varför man ska kunna engelska känner jag ju 
ändå har gått därifrån på bättre humör. Jag har lite med det att göra hoppas jag. Det är lite 
svårt att veta exakt men…”  

Intervjuperson 4 
Utifrån behov och förutsättningar vill studenten aktivt arbeta med elevers personliga 
utveckling, i undervisning och i enskilda samtal. Målgruppsfokuserad undervisning och 
behovsbaserade samtal kommer ligga till grund för arbetet med studie- och 
yrkesvägledningsuppdraget. 

5) Vart tror intervjupersonerna att den bristande kunskapen gällande studie- och 
yrkesvägledning kommer ifrån? 
 
Intervjuperson 1  
Intervjupersonen trodde att det beror på att fokuset på lärarens roll är undervisning. Men idag 
är den ser verkligheten annorlunda ut: ”lärare är så mycket mer än undervisning. Lärarna är 
ibland vaktmästare, lärarna är ibland städpersonal, lärarna är ibland extra mamma och pappa, 
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lärarna är ibland bollplank. Lärarna är så mycket än bara läraren framför tavlan. Nu pratar jag 
om läraren ute i tjänst och den kanske inte vill ta på sig extrarollen som studie- och 
yrkesvägledare heller då. Läraren vill fokusera på det den redan håller på med. Men då 
handlar det bara om att folk inte vet om vad som står i styrdokumenten. För det är inte många 
som lusläser styrdokumenten, tyvärr. Om jag tänker mig själv i tjänst om några år och det här 
mötet inte hade ägt rum så hade jag nog liksom. Visst hade jag pratat framtid med mina elever 
men jag hade inte trott att det var mitt ansvar genom styrdokument”.  

Intervjuperson 2 
Den bristande kunskapen kunde bero på flera orsaker. Studenten ville inte lägga allt ansvar på 
lärarutbildningen. Handledare under praktikperiod tycktes vara en del av problemet. De är den 
kontakt lärarstudenterna har till skolverksamheten, således bör lärarens uppdrag och innehåll 
behandlas där. Utöver de vanliga delarna inom undervisning fattas mycket som ingår i ett 
läraruppdrag som senare i arbetslivet kommer bli en överraskning för studenterna. 
 

Intervjuperson 3 
Den framkom ingenting gällande bristande intresse, men bristande kunskap. Den var inte 
bristande på så vis att personen inte visste hur vägledningen ska hanteras på skolan men 
personen visste inte om att de teman som diskuterade i intervjun faktiskt var vägledning.  
 
Intervjuperson 4 
Den bristande kunskapen kan vara i samband till att lärarprogrammet inte betonar lärarens 
vägledande uppdrag tillräckligt. Väl i sin praktik känner studenterna att de hade behövt mer 
kunskap om de uppdrag lärare står inför förutom undervisning. Utbildningens innehåll 
upplevs ibland irrelevant och samtidigt finns det behov av kunskap som kan vara nödvändiga 
i yrkespraktiken. Vid ett tillfälle sa studenten ”Och då var det ju så att istället hålla på med 
(paus), att ha relevanta saker så som lärarens vägledande uppdrag, så fick vi istället kika på 
frön i mikroskåp och dissekera växter. Och då blir man ju ärligt talat provocerad.” 

6) Om kunskapen inte finns, när tycker intervjupersonerna att kunskapen ska 
komma? 
 
Intervjuperson 1  
Intervjupersonen tyckte att kunskapen tillexempel kunde komma i en 7,5 hp kurs. Eftersom 
lärarhögskolan ansvarar för både ämneslärarprogrammet och studie- och 
yrkesvägledarprogrammet så skulle mer samverkan kunna vara möjligt. ”Det enda man får 
lära sig är klassrums... Ja alltså hur man sköter klassrummet på lärarutbildningen. Det är så 
mycket annat på skolan som man inte får lära sig på lärarutbildningen. Som tillexempel om 
studie- och yrkesvägledning. Mycket annat också. Jag tycker att det skulle vara mycket mer 
samverkan mellan utbildningarna. Absolut. Praktiskt vet jag inte hur man ska gå till väga, 
men mer samverkan. Inte jättestort men mer än vad det är idag, för idag är det obefintligt, 
tänker jag”.  
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Intervjuperson 2 
Inför en längre praktikperiod. Eventuellt kunde detta tema komma under första 
ämnespraktiken. 

 
Intervjuperson 3 
Kunskapen kommer att komma lättare ute i arbetslivet när man lever med läraruppdraget runt 
omkring sig, som under praktikperioderna. Det finns att hitta informationen på nätet också för 
den som vill veta. ”Umeå universitet har inte gett jättemycket om det”. 
 
Intervjuperson 4 
Enligt intervjupersonen reflekterar inte lärarutbildningen den verkligheten som man finner i 
yrkespraktiken. Det saknas högskolepoäng om vägledning för lärare och studie- och 
yrkesvägledaruppdraget på skolan, vilket är eftertraktat innan examen. 
 
7) Har intervjupersonerna något övrigt att tillägga?  
 

Intervjuperson 1 
Intervjupersonen nämnde att vägledning kan bli så stort. Om en elev ogillar sin 
matematiklärare kan det leda till att eleven inte uppskattar det berörda ämnet. På så vis 
försvinner möjliga utbildningsvägar så som civilingenjör. Vägledning i klassrummet kan 
också bli till en tävling mellan lärare, att man ska bedriva den roligaste undervisningen. 
Lärare som inte är medvetna om vad vägledning i sin stora benämning innebär kan också 
skapa flaskhalsar. 100 elever tycker om ett ämne eller ett yrke men det finns bara tio yrken. 
Intervjupersonen resonerade också kring att lärarens uppdrag om att göra elever till 
självständiga medborgare kan brytas ner i de ämnesspecifika målen i klassrummet. 

Resten av intervjupersonerna hade ingenting att tillägga i slutet av intervjun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 



5. ANALYS  
 
Utifrån tidigare forskning, teorier och granskningar ska vägledning ge elever möjligheten till 
väl underbyggda val. Enligt karriärteorier finns tre olika faktorer som står till grund för ett 
klokt val. Elever behöver en klar förståelse om sig själv och kunskap om yrken, samt 
förmågan att hitta kopplingar mellan dessa och sin egen framtid (Brown 2002). Gottfredson 
säger att individer gör studie- och yrkesval utifrån självkoncept och yrkespreferenser. Ett 
studie- och yrkesval är en ständig kamp mellan självkonceptet och yrkens lämplighet utifrån 
kön, klass och etnicitet. Yrkespreferenser växer fram eftersom och följer kulturella och 
socioekonomiska mönster i samhället. Ingen överväger ett olämpligt yrkesalternativ som 
befinner sig utanför deras kulturella ram om det inte förekommer externa påtryckningar 
(Gottfredson 2002). Petersons teori bygger på fem olika processer som genererar ett väl 
underbyggt val. Varje individ behöver gå igenom en såkallad CASVE process som ska nå 
fram till en optimal lösning av ett karriärproblem. Grunden i denna princip är att varje 
människa behöver självkunskap, yrkeskunskap och en analytisk och reflekterande förmåga för 
att kunna implementera en lösning (Peterson et. Al. 2002). Hollans teori bygger på att 
människor väljer studier och yrken utifrån personlighet och miljö. Det innebär att individer 
söker sig till miljöer som ligger nära deras personlighet. Det innebär också att de söker sig till 
yrken som matchar deras kunskap, kompetens, attityd och värderingar.  
 
Enligt skollagen ska varje skolelev ha tillgång till vägledning i den utsträckningen att det 
tillgodoser elevens behov. Lärare ska bidra med den information om omvärlden som hjälper 
dem i deras valprocess (SKOLFS 2010:37). För att skapa bra förutsättningar för varje enskild 
elev krävs ett tydligt samarbete mellan all personal på skolan (SKOLFS 2013:180). Enligt 
nationella examensmål ska ämneslärarstudenter ha kunskap om skolväsendets organisation 
och relevanta styrdokument. Vad detta avser specificeras inte, men generellt innehåller det 
lärarens uppdrag (Utbildningsplan lärarprogrammet Umeå universitet). 
Utifrån de granskningar arbetet behandlat finns det kommunikationsproblem vilket leder till 
en försämrad kvalité i skolans arbete att skapa väl underbyggda val. Den vägledning som 
bedrivs i skolan saknar koppling till arbetslivet. Den kunskap elever får gällande framtida 
studie- och yrkesval är bristande på grund av att lärare inte ser sin roll i vägledningsuppdraget 
(Skolverket 2007). Yrkesverksamma lärare är inte tillräckligt medvetna om 
vägledningsuppdraget. De saknar kunskap inom området. Det har även framkommit i 
granskningar att ämnet inte behandlas på lärarprogrammen (Skolverket 2007). Skolan ska 
kunna ge elever både snäv och vid vägledning. Lärare ska stå för den vida, alltså den breda 
vägledning där kunskap om omvärlden ska läras ut (Skolverket 2000).  
 
Vägledningen sker inte bara i klassrummet utan även med hjälp av utomstående som 
tillexempel programråd som hjälper till att hitta bra praktikplatser för gymnasieungdomar 
(SKOLFS 2013:180). Även praktikplatserna i sig ger vägledning i vid bemärkelse. Men till 
stor del är den vida vägledningen lärarens uppdrag eftersom klassrummet till största del är 
elevernas vardag och arbetsplats. Förutom de lever som har valt ett yrkesförberedande 
program på gymnasiet där en stor del av utbildningen sker i arbetslivet. Därför är en 
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jämförelse viktig även där, att lärare på praktiska program kan få en lättare uppgift att vägleda 
eleverna på grund av elevernas intresse. Om dessa ämnen kopplas till teoretiska ämnen skulle 
det kunna leda till en ökad motivation. Elevernas motivation och känsla av empowerment är 
lika viktig som lärares engagemang för att en tydlig väglednings ska kunna ske.      
 
Att vara lärare idag är inte bara undervisning. Det är inte bara ämneskunskap som förmedlas i 
klassrummet. På grund av den ekonomiska krisen under 1990- talet försvann resurser från 
skolorna. Det har bland annat gjort att lärare har fått ta ett större ansvar för elevernas 
skolgång. Lärarna är centrala i skolverksamheten då de förmedlar den kunskap som eleverna 
behöver och därför prioriteras andra funtioner i skolan bort. I intervjuerna framkom det att 
lärare ibland får agera förälder eller bollplank, och dessutom nämndes det att lärarna är dem 
som arbetar närmast eleverna och får därför ta ett stort ansvar för dem. Under 1900- talet har 
reglerna gällande studie- och yrkesvägledning ändrats (Richardsson 2010). I dag är det många 
av lärarna som lever kvar i läroplanen som var aktuella mellan åren 1970- 80, då 
vägledningen hade ändrats så att studie- och yrkesorienteringen endast var studie- och 
yrkesvägledarens arbete (Nilsson 2010). När Lgr 80 blev aktuell hade kravet gällande studie- 
och yrkesvägledning förändrats och ansvaret blev hela skolans (Richardsson 2010). Men 
utifrån tidigare granskningar kan man se att lärarna inte ser sin roll i vägledningen. Dels 
eftersom det finns en anställd på skolan vars titel sammanfattar allt som har med vägledning 
och information om studier och yrken att göra.  
 
Skolverket har tagit fram ett häfte vid namn ”Allmänna råd kring Studie- och 
yrkesvägledning” för att göra arbetsuppgifterna tydligare (SKOLFS 2013:180).  Detta då en 
del lärare än lever kvar i den gamla skolverksamheten där ansvaret för vägledningsuppdraget 
inte låg på deras axlar (Nilsson 2010). Problemet är precis som det står ovan att lärarna inte är 
medvetna om att de bedriver vägledning i klassrummet med hjälp av deras ämneskompetens 
(Larsson 2014). Studie- och yrkesvägledare har generellt inte den kunskapen att bedriva 
undervisning och därför kan de inte heller förvalta sitt pund på bästa sätt (Lidström 2009). 
Om rektorer tar sitt ansvar och delegerar ut arbetet till rätt person skulle detta ge en mer 
effektiviserad skolgång och vägledning kan ges till elever korrekt och kontinuerligt.  
Precis som Lidström (2009) säger ska varje människa ha rätt att förvalta sin kunskap eller sina 
styrkor på bästa sätt. Det gäller såväl elever som ska göra studie- och yrkesrelaterade val samt 
lärare som undervisar eleverna. Lärare sitter på bättre kunskap i deras ämnen en vad en 
studie- och yrkesvägledare gör. Därför bör kunskap om möjliga studier och yrken inom det 
enskilda ämnet ske i klassrummet.   
 
Skolan behöver en bättre kommunikation. Precis som Kolb (2014) säger angående 
empowerment går det att hitta både i grund- och gymnasieskolans läroplaner och strävande 
mål, samt i riktlinjerna för studie- och yrkesvägledning. Skolan arbetar med såväl 
empowerment och vägledning i klassrummen. Problemet är att lärare och elever inte är 
medvetna om det. Intervjuperson ett nämnde ”omedveten vägledning” och att det är det som 
bedrivs i den svenska skolans klassrum i dag. Vilket betyder att vägledning faktiskt bedrivs i 
klassrummet utan dess syfte att vägleda eleverna ut i samhället. 
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Det framkom att lärarstudenterna har arbetat med att stärka elevers medvetenhet kring de 
ämnen den utbildar sig inom och upplevde också att det har påverkat eleverna positivt. Att 
hjälpa eleverna att se samband mellan att ta in kunskap och ha roligt genom till exempel spela 
engelsktalande dataspel. Även här ser man ett sammanband av medveten vägledande 
undervisning, dock inte i mån av studie- och yrkesvägledning. 

5.1 ANDRA LÄNDER 
I andra nordiska länder är arbetet med studie- och yrkesvägledning ett mer känt ämne hos 
skolans personal. I Norge behandlas vägledning som en kurs. Denna kurs finns med i 
timplanerna och behandlar sådant som är viktigt för kommande val av studier och yrken. 
Kursens framgång anses vara lärarens kompetens inom området, så utrycks det i kursplanen 
(Lindblad 2011).  

I Danmark organiserar lärare all undervisning inom vägledning och studie- och 
yrkesvägledaren är endast en resurs. Dock är ämnet inte fastställt i timplanerna. Finland 
däremot, som är ledande inom vägledning i norden, har fastställt tillämpad vägledning i 
undervisning i timplanerna. Undervisningsinsatserna utförs av lärare och syftet är att ge elever 
stöd och kompetens i sina studier. Samt motivera till funderingar inför framtida studie- och 
yrkesval (Lindblad 2011).     

I Tyskland tar de in extern hjälp i skolorna för att på så sätt låta lärarna sköta vägledningen i 
klassrummet. Det ger ett mer naturligt ansvar för skolans ansvar inom studie- och 
yrkesvägledning då det inte finns någon annan som kan ta över ansvaret för den vida 
vägledningen (OECD).  

I Sverige finns vägledning inte utsatt i timplaner eller kursplaner. Vägledning finns dock 
uttryckt i läroplanen och i allmänna råd om studie- och yrkesvägledning (SKOLFS 2010:37). 
I skollagen står det att varje elev har rätt till studie- och yrkesvägledning av personal med 
sådan kompetens att elevens behov kan tillgodoses. Det är det enda som nämns i skollagen. 
”Personal av sådan kompetens” är så det uttrycks i skollagen, ingen specifik yrkeskår nämns. 
Här lämnas stor frihet för skolor att bedriva sin verksamhet såsom de önskar (Riksdagen 
2014). Dock i allmänna råd står det att vägledning bör bedrivas av all personal på skolan, 
även av en utbildad studie- och yrkesvägledare. Det är dock bara råd och inte en lag. I 
läroplanerna uttrycks det klart och tydligt att varje lärare ska hjälpa elever att hitta sin unika 
egenart och bidra med underlag för framtida studier (SKOLFS 2013:180). När Gy 11 trädde i 
kraft fick Sverige en del förändringar som skulle förenkla studierelaterade samarbeten med 
övriga Europa (Skolverket 2011). Men eftersom studie- och yrkesvägledning inte lades in i 
läroplanen gjordes alltså inga förändringar gällande implementering av studie- och 
yrkesvägledning för dessa samarbeten.   

Som sagt tidigare, i skollagen, läroplanen och andra styrdokument lämnas stor frihet till 
skolor att bedriva vägledningsverksamheten. Vägledning i svenska skolan har i granskningar 
visat sig vara strukturlös, bristfällig och dåligt organiserad. Detta resulterar i att skolor 
misslyckas att nå upp till målen med vägledning. Tittar man utanför Sveriges gränser ser man 
en tydlig ansvarsfördelning och dessutom ett effektivare samarbete med arbetet i studie- och 
yrkesvägledning. I Finland, Norge och Tyskland har man bestämt att arbetet att bedriva 
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vägledning i klassrummet är lärarens uppdrag, och detta genomförs. I Sverige där detta inte 
kommer till uttryck förutom i läroplanen misslyckas man med målen.  

I Finland krävs det en lärarexamen för att ha behörigheten att utbilda sig till studie- och 
yrkesvägledare (Brandt et. al 2005). Vilket leder till en bättre förståelse för skillnaden mellan 
snäv och vid vägledning. I Sverige fanns det tidigare så kallade yrkesvalslärare som bedrev 
vägledning i klassrummet vilket togs bort och ersattes av studie- och yrkesvägledning utanför 
klassrummet (Lindblad 2011). Det innebär att studie- och yrkesvägledaren har kompetens 
som inte kan komma till uttryck då det inte finns tid i timplanerna. Dessutom behöver de göra 
det arbetet som lärare har kompetensen inom men inte vetskapen om att den ska lära ut i 
klassrummet.  

5.2 INTERVJUPERSONERNAS KUNSKAPER OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 
Alla intervjupersoner påpekade att vägledningen i klassrummet är viktigt del i 
undervisningen, de var också eniga om att vägledning inte har nämnts tillräckligt mycket 
under deras utbildning vid Umeå universitet. Det var endast en av intervjupersonerna som 
menade att vägledning i klassrummet har behandlats under en kurs i allmänpedagogik. 
Intervjupersonerna var medvetna om skolans uppgift att fostra eleverna, båda dessa studenter 
var samhällskunskapslärare. De menade att de hade fått en del kunskap om studie- och 
yrkesvägledning genom samtal med en student på studie- och yrkesvägledarprogrammet. De 
kunde också reflektera kring arbetets uppgifter, att vägleda elever till rätt studie- och yrkesval. 
Dock hade ingen kommit i kontakt med de styrdokument som behandlar lärarens ansvar i 
studie- och yrkesvägledning. De förstod inte heller dess syfte förrän det förklarades under 
intervjun. ”Egentligen känns det som att man redan vet om det men det blir ju en sådan här 
jaha upplevelse. Jag tycker att det är väldigt bra att få det på svart och vitt, eller att man 
liksom får klart för sig. Så nu är jag medveten om det”. Vilket visar att vägledning i 
klassrummet skulle kunna bedrivas medvetet utan stora arbetsuppgiftsförändringar.  

Vart ska ämneslärare vid Umeå universitet få kunskapen om vad studie- och yrkesvägledning 
innebär? De intervjusvar arbetet bygger på säger att vägledning inte nämns under 
utbildningens gång. Kunskapen studenterna har ser olika ut beroende på vilka skolor/ 
handledare studenten hamnar hos under den verksamhetsförlagda utbildningen.  
intervjupersonerna nämnde att de inte ville lägga ansvaret på utibildningen de får via 
universitetet, ansvaret ska läggas på VFU: platserna.  

Det påpekades att det fanns onödig kunskap som kunde tas bort och ersättas av 
vägledningsfrågor. Att studera frön i mikroskop ansågs inte lika viktigt som att få mer 
kunskap om vad annan personal på en skola arbetar med och hur det påverkar lärarnas 
verksamhet. 

Forskning och rapporter visar på att lärare som arbetar i den svenska skolan idag generellt inte 
har kunskapen om vad vägledning i klassrummet innebär(Åhlin 2008). Något som krävs för 
att ett bra samarbete mellan lärare, elever och studie- och yrkesvägledare ska kunna uppstå 
(Tengblad et.al. 2010). Vem bär ansvaret för att det ska ändras? Läser man styrdokumenten 
finner man ansvaret hos rektorer, det är de som ska fördela arbetet så att rätt arbetsuppgifter 
läggs på rätt person (SKOLFS 2013:180). Om en medveten vägledning börjar i klassrummet 
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blir det lättare att skapa tydliga vägledningsprocesser i de enskilda samtalen som inte 
fokuserar på information. Då skulle eleverna istället ta del av den samtalsmetodik och 
metoder som en utbildad studie- och yrkesvägledare har för att kunna göra ett väl underbyggt 
val.      

Även om lärare inte påverkar elevernas slutgiltiga val gällande vidare studier så har de i 
många fall påverkat elever omedvetet under utbildningens gång. Något lärare bör vara 
medvetna om för att se deras roll i valprocessen. Samt vikten av en objektiv undervisning. 
Intervjupersonerna påpekade lärarens påverkan i undervisningen med hjälp av tillexempel 
undervisningsform, deltaktighet eller personligt intresse i det som lärs ut.  

En intervjuperson nämnde att vägledning inte är lärarens arbete utan att eleven själv får ta 
ansvar för det, samt studie- och yrkesvägledaren. När intervjun hade pågått under en tid 
klarnade bilden av vad vägledning innebär och det blev då mer tydligt vad lärarna har för roll. 
De var insatta i skolans strävandemål gällande uppfostran till att bli demokratiska 
medborgare, dock framkom vikten av att lära unga människor att profilera sig. Även det 
innebär vägledning i klassrummet vilket de inte var medvetna om. Lärare ska lära eleverna att 
förstå vad de kan och när de ska använda sig av kunskapen. Skolan har också ansvar för att 
lära eleverna att skriva meritförteckningar och förstå vad som är relevant i olika yrken.    

Att arbeta på ett yrkesprogram ger möjlighet till mer studiemotiverade elever i de praktiska 
ämnena än de som undervisar dessa elever i ett teoretiskt ämne. Detta går att koppla till 
karriärteorier som bygger på att göra rätta val utifrån bland annat intressen, eftersom de har 
gjort ett specifikt val av yrke (Brown 2002). Vägledningen i klassrummet kan då bli åsidosatt 
på grund av elevernas redan gjorda framtidsval. Men om de teoretiska ämnena och de 
praktiska skulle samverka kan intresset för ämnet öka. En lärarstudent nämnde att det inte får 
bli en ”one man show” inom skolans värld. Lärare måste samarbeta både inom lärarlagen och 
ämnesövergripande för att få en effektiv lärprocess och en jämlik utbildning.  

Ämneslärarstudenter påpekar att det finns bristande kunskap om skolans vägledningsuppdrag 
och lärarnas ansvar i det. Intervjuerna visade på att de har bedrivit vägledning i klassrummet 
under sina VFU: perioder utan att de var inte medvetna om att det hade bedrivits. Studie- och 
yrkesvägledarmålet var okänt bland tre av fyra studenter. När syftet med målet klargjordes 
såg de inga hinder för att bedriva sådan undervisning, dock såg de ett behov av kunskap om 
vägledning och dess syfte. Det var delade meningar i frågan om vart kunskapen ska komma 
ifrån under lärarutbildningen. En av samhällskunskapslärarstudenterna påpekade vikten av att 
kunna samarbeta med studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet, då båda 
finns under lärarhögskolan. Den menade att det inte finns behov av mer information än att 
studie- och yrkesvägledarmålet och dess syfte nämns. En 7,5 hp kurs skulle räcka för att öka 
medvetenheten. Under en intervju kom det fram att det bör läggas under kurserna i 
allmänpedagogik eller att ansvaret bör läggas på handledarna under VFU: n. De var alla eniga 
om att vägledning i klassrummet är viktigt och att det bedrivs näst intill dagligen. Samt att ett 
ökat samarbete och förståelse för skolans övriga personals arbetsuppgifter är viktigt. 
Forskning och granskningar visar på att det finns brister i vägledningsuppdraget och att lärare 
inte är medvetna om att de bedriver studievägledning i klassrummet. Undersökningar visar 
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också på att lärare har inflytande på elevers studie- och yrkesval även om de inte är med i den 
slutgiltiga valprocessen. Elever blir påverkade av lärares engagemang och undervisning som 
de bär med sig i sin valprocess. Därför är det viktigt med objektiv undervisning och lärare 
som är medvetna om deras påverkan i klassrummet. Det finns också teorier som går att koppla 
till forskning. Människors val av studie- och yrkesvägar kan dels bero på egna val men de 
påverkas ofta av olika faktorer. Det kan tillexempel innebära lärares uppmuntran eller 
nedlåtanden.  

Det är inte bara för lärare att vägleda eleverna. Precis som det står ovan krävs ett intresse som 
behöver starta hos läraren för att kunna återspeglas hos eleverna. Ett ökat intresse leder också 
till en ökad vilja att förstå och hitta samband mellan ämnen och yrken eller den egna 
kompetensen och möjliga yrken. Den tidigare gymnasieskolan skapades för att kunna låta 
ungdomar välja utbildning efter utbud och intresse. Efter GY 11 skapades istället liknande 
förutsättningar för alla elever då det inte längre går att välja inriktning (Skolverket 2011). Den 
svenska skolan har gått tillbaka till ett liknande system som fanns på grundskolan under 60- 
talet (Richardsson 2010).  
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6. RESULTAT 
 

Vi ser en struktur i hela svenska skolan, även inom lärarprogrammet och rektorsutbildningen. 
Ingen tycks vilja veta sig vid vägledaruppdraget. Lärare och rektorer har alla sin del i att 
organisera och genomföra studie- och yrkesorienterade insatser. Även utbildningssamordnare 
har sitt ansvar att se till att någon förmedlar kunskapen om denna insats under 
lärarutbildningens gång. Alla granskningar visar att lärarens roll är central för väl 
underbyggda val. Trots detta tycks ingen titta på läroplanen och se ”studie- och 
yrkesorienterande insatser” och tänka ”Men vad är det och hur ska det göras? Varför har jag 
aldrig hört något om detta förut?”   

Skolverket har tagit fram allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. Studie- och 
yrkesvägledning nämns även i såväl läroplaner som skollagen. Det gör att elever har goda 
förutsättningar för studie- och yrkesvägledning i skolan och i klassrummet. Men elevernas 
möjligheter till vägledning i klassrummet beror på lärares kunskap om studie- och 
yrkesvägledaruppdraget. Kunskapen om uppdraget är relativt lågt bland Sveriges lärare vilket 
leder till att studie- och yrkesvägledaren även får stå för informationen, den information 
eleverna bör få av lärarna i klassrummet. Vilket dessutom leder till att eleverna inte får 
tillgång till en hel vägledningsprocess som är studie- och yrkesvägledarens främsta 
arbetsuppgift. Enligt läroplanen ska studie- och yrkesvägledaren finnas som stöd för skolans 
övriga personal i vägledningsuppdraget. Men som det ser ut nu bär studie- och yrkesvägledare 
hela uppdraget på sina axlar. 

 

Lärares ansvar i skolans vägledningsuppdrag behandlas i låg utsträckning under 
ämneslärarutbildningen vid Umeå universitet. De som får med sig kunskapen har fått den från 
sina VFU: perioder eller vid seminarium efter VFU: n. Intervjupersonerna är eniga om att det 
inte krävs några större insatser för att öka kunskapen gällande vägledningsuppdraget. De är 
också eniga om att det är ett viktigt uppdrag som bör uppmärksammas, antingen under 
lärarutbildningen eller VFU: perioderna. De är medvetna om uppdraget att fostra elever till 
självständiga och demokratiska medborgare. De ser det också som en självklarhet att svara på 
frågor som berör ämnet i ett framtida studie- eller yrkesval men såg inte kopplingen till 
vägledningsuppdraget. Vägledningen sågs som studie- och yrkesvägledarens enskilda 
uppdrag, precis som man kan se bland yrkesverksamma lärare. 
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7. DISKUSSION 
 

Efter att ha studerat hur andra länder arbetar med studie- och yrkesvägledning i skolan anser 
vi att Sverige bör sträva efter en förändring. Skulle Sverige anpassa sig till Tyskland hade 
vägledningsuppdraget direkt blivit ett större ansvar hos lärare. Detta då de tar in extern hjälp 
och den dagliga vägledningen ges från lärare. Problemet skulle då vara att vägledningen inte 
finns tillgänglig kontinuerligt utan vägledningsprocesser sker istället när möjligheten finns. 
Lärare anser att de har tillräckligt med arbete och därför inte vill ta på sig ett ansvarområde 
till, därför låter de studie- och yrkesvägledaren ansvara för hela vägledningsuppdraget. Om 
man jämför Sverige med andra nordiska länder så har Finland, Danmark och Norge 
implementerat vägledningen i klassrummet i högre grad. I Finland och Norge finns det även 
med på skolans timplaner. Det här leder till att lärare får en mer tydlig roll i 
vägledningsarbetet. Därför anser vi att det inte bara krävs styrdokument och allmänna råd för 
att öka medvetenheten kring vägledning. Det krävs också en ändring i skolans timplaner för 
att på så vis blir det inte bara rektorns ansvar att fördela arbetsuppgifterna. Det blir istället 
lärares ansvar att utifrån styrdokument och ämnesplaner få in studievägledning i klassrummet. 
Detta anser vi inte vara en stor omställning i lärarnas undervisningsvardag på grund av att 
lärare idag bedriver vägledning omedvetet. I en föreläsning av en studie- och yrkesvägledare 
nämndes en vanlig kommentar från ämneslärare om studie- och yrkesvägledning i 
undervisningen: ”va, är det vägledning? Det gör vi ju redan”. Även våra intervjupersoner 
reagerade på samma vis när de blev uppmärksammade på skolans vägledningsuppdrag. Dock 
framkom det att det behövs mer kunskap om målet och dess syfte för att göra undervisningen 
konkret med ett studie- och yrkesorienterat syfte.       

Om lärare kunde koppla läroplanens strävandemål till vägledningens syfte skulle det leda till 
en större förståelse av studievägledning i undervisningen. Eftersom elever påstår att de saknar 
kunskap om steget mellan skola och arbetsliv krävs en samlad insats. Om personalen ansvarar 
för de områden de har kunskap och kompetens inom skulle en effektivisering ske. Lärare står 
för objektiv information och studie- och yrkesvägledare står för den fortsatta 
vägledningsprocessen på individuell nivå. Ett mer tydligt samarbete mellan lärare, studie- och 
yrkesvägledare och rektorer kan leda till en mer effektiv vägledning. Många lärare bedriver 
vägledning trots att de inte är medvetna om det och därför skulle steget till en medveten 
vägledning inte vara så stort. Om rektorer fördelade arbetsuppgifterna tydligare med hjälp av 
studie- och yrkesvägledaren skulle ansvaret bli tydligare för såväl personal som elever. Det 
tycks saknas kunskap om vägledning i stort. Alla parter skulle kunna åstadkomma en bättre 
kvalitet i studievägledning om de delade samma kunskap. 

Motivationen hos elever i klassrummet skulle öka om de förstod varför de behöver lära sig 
vissa saker. Att koppla ihop ämnens kunskap med varandra och sedan hitta en koppling till 
vidare studier och yrken. Det är en del av studie- och yrkesvägledningens mål. Även ett mål i 
varje enskilt ämne. En av intervjupersonerna nämnde att musiken kunde vara svår att hitta en 
tydlig motivering till så att elever som inte uppskattar ämnet ska förstå dess relevans. 
Engelskan är enklare då det används dagligen i samhället. Vad skulle då hända om eleverna 
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fick koppla ihop musiken och engelskan och på så sätt arbeta ämnesöverskridande? Som sagt 
nämnde intervjuperson tre att elevers respons på att koppla ihop fritid och studier enbart varit 
positiv. Om ämnen inom skolans värld kopplas ihop kan också en ökad motivation och känsla 
av empowerment ske.  

Att arbeta ämnesövergripande skulle kunna innebära ett bättre samarbete mellan såväl ämnen 
som lärare. Det skulle kunna ge eleverna en bättre inblick i varför de lär sig det dem gör. 
Lärare är inte medvetna om att de bedriver vägledning i klassrummet på grund av att de inte 
är medvetna om vad det är. På så sätt är det svårt för elever att skapa sig en uppfattning om 
varför kunskapen de får är viktigt för kommande arbetsliv. Elever som läser 
yrkesförberedande program kan ha svårt att se kopplingen mellan praktiska och teoretiska 
gymnasiekurser. En del av dem är så pass målinriktade på att de vill skaffa sig ett arbete inom 
den bransch de utbildar sig inom och anser därför att den andra kunskapen de får med sig inte 
är nödvändig. Om de elever som anser att musiken är ”onödig” skulle få en helhetsbild mellan 
ämnet musik, engelska och verkligheten kanske dessa elever förstår innebörden i den kunskap 
skolan förmedlar.  

Ett väl underbyggt val innebär att elever har fått tillräcklig kunskap om omvärlden och sin 
egen person, samt förmågan att kunna ta beslut genom att analysera och reflektera över 
problemet. När elever ska göra sina studie- och yrkesval är det många faktorer som spelar in. 
För att elever ska kunna göra ett väl underbyggt val som styrdokumenten säger krävs 
samarbete. Om man väger in forskning och teorier går det inte att utesluta att kön, klass och 
spelar roll i våra studie- och yrkesval. Den forskning som finns från 1800- talet och framåt 
säger att beroende på kön och klass blev eleverna placerade i fack. Det är dessa fack som är 
en del av våra samhällsstrukturer och därför också skolans problem när det kommer till 
framtida studie- och yrkesval. Även karriärteorier säger att beroende vem man anses vara ska 
man också gå en speciell väg och en persons egna drömmar kan bli åsidosatta på grund av 
andra människors fördomar. Studie- och yrkesvägledning bygger på att inte väga in fördomar. 
Därför är studie- och yrkesvägledning och objektiv information i samspel under skolgången 
viktig.  

En nyexaminerad lärare kan inte kunna hela skolväsendets struktur och uppbyggnad. Men de 
behöver ha med sig byggstenarna för att kunna skapa sig sin uppfattning och kunskap om hur 
den ska arbeta för att uppnå läroplanens strävandemål. För att det ska vara möjligt måste 
också strävandemålen läsas, så även syftet bakom studie- och yrkesvägledning. Kanske 
kunskap om en vägledningsprocess skulle skapa förståelse för målet och studie- och 
yrkesvägledningsverksamheten.  

I intervjuerna framkom det att kunskapen om vägledningsuppdraget skulle kunna läggas på 
studenternas handledare under VFU: perioderna. Detta skulle innebära att de får kunskapen av 
yrkesverksamma lärare i en lärandemiljö. Vi ser problem här då kunskapsnivån gällande 
kunskapen om vägledning i klassrummet har visats vara låg hos verksamma lärare i Sverige. 
För att dagens lärare ska ha möjligheten att kunna utbilda framtida lärare i studie- och 
yrkesorientering krävs kunskap och förståelse om uppdraget. Det här har blivit en ond cirkel. 
Det anser vi kan liknas med ”vad kom först, hönan eller ägget?”. Då kunskapen inte finns hos 
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lärare kan den inte föras vidare till lärarstudenter. Lärarstudenterna får inte heller med sig 
kunskapen från lärarutbildningen vilket då leder till att de inte kan utbilda nästa generation 
lärarstudenter. Då kan man ställa sig frågan ”var ska lärare lära sig detta?”.  

Vi anser att om lärare skulle få kunskap om deras ansvar i vägledningsuppdraget skulle också 
elever få bättre förutsättningar till vägledning som tillgodoser deras enskilda behov.  

Även om Sverige inte väljer att gå Finlands väg och inför ett krav för lärarexamen som 
behörighet till studie- och yrkesvägledarutbildningen skulle man, precis som intervjusvaren 
visade kunna införa en kurs på ämneslärarprogrammet. Det skulle skapa möjlighet till 
förståelse och kunskap hos lärare vad hela skolans uppdrag innebär. Vi tror att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet skulle lida om ett behörighetskrav på lärarexamen infördes på 
grund av att det blir en längre och mer kostsam utbildning för blivande studie- och 
yrkesvägledare. Således anser vi att de krav Finland har på sin utbildning inte passar Sverige. 
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8. AVSLUTNING 
 

Avslutningsvis kan man se flera problemområden och möjliga lösningar till studie- och 
yrkesverksamheten i dagens skola. Den kartläggning som har gjorts med hjälp av tidigare 
forskning, teorier och intervjuer visar följande: 

Det saknas riktlinjer i skollagen om lärares ansvar i vägledningsuppdraget vilket kan vara 
orsaken till att det finns oenighet kring vem/ vilka som ska vägleda våra ungdomar. Till följd 
av det tror vi att skolans vägledning inte finns med i timplanerna.  

Som konstaterat behövs större kunskap om studie- och yrkesvägledning bland dagens 
yrkesverksamma lärare. De undersökningar som har framkommit i arbetet visar osäkerhet 
kring studie- och yrkesvägledarmålet samt att i vissa fall vet inte lärare om att det finns.  

Arbetet belyser också ämneslärarstudenter vid Umeå universitets syn på ämnet i fråga. Det 
visades att det fanns bristande kunskap även där. Det framkom en vilja att utbildas i dessa 
frågor för den kommande yrkesverksamheten och för elevernas skull.  

För att förbättra den rådande situationen krävs innovativa idéer om hur vägledning kan 
tillämpas i undervisning. Sverige bör även blicka ut och få inspiration från sina grannländer 
där vägledning bedrivs kontinuerligt.  

Det behövs mer forskning och försöksverksamheter inom frågan. Förhoppningsvis är det här 
arbetet till någon hjälp för kvalitetssäkringen av tillämpad vägledning i undervisning och kan 
ge en fingervisning på vilka förbättringar som behöver ske. 
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10. BILAGOR 
10.1 BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 
 

1) Vad vet intervjupersonerna om studie- och yrkesvägledning och var har de fått kunskapen 
ifrån? 

2) Har de fått kunskap om vägledning och dess strävandemål från sin utbildning och i så 
fall på vilket sätt? 
 
3) Har de fått kunskap om vägledningsuppdraget under sin utbildning och hur tror de att 
den ser den ut generellt? 
 

4) Hur ser de på sin roll i vägledningsuppdraget? 
 
5) Vart tror intervjupersonerna att den bristande kunskapen gällande studie- och 
yrkesvägledning kommer ifrån? 
 
6) Om kunskapen inte finns, när tycker intervjupersonerna att kunskapen ska komma? 
 
7) Har intervjupersonerna något övrigt att tillägga?  
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