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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka studie- och yrkesvägledares uppfattningar och erfarenheter 

av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vägledning samt undersöka om vägledare, efter 

examen från studie- och yrkesvägledarutbildningen, känner sig rustade att möta ett digitaliserat 

samhälle. Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer som metod. Totalt åtta yrkesverksamma 

studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola intervjuades. Den insamlade empirin 

analyserades med inspiration utifrån en tematisk analysmetod. Resultatet av studien visade på att IKT i 

vägledning uppfattas som ett positivt komplement med en stor potential. Utifrån resultatet av vår 

studie kan vi konstatera att IKT i vägledning upplevs som något positivt med en stor potential samt att 

studie- och yrkesvägledarna är eniga om att utbildningen behöver förändras och kompletteras utifrån 

samhällets förändrade behov. 
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Career guidance in a digitized 

society 

Guidance counsellor’s conceptions of information and communication 

technologies in guidance 

David Spak och Nadja Rahunen 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate guidance counsellors’ conceptions and experiences of 

information and communication technologies (ICT) in career guidance. The study has also 

investigated if counsellors, after graduation from the Bachelor of Arts in Study and Career Guidance 

program, consider themselves equipped to meet a digitized society. Qualitative interviews were made 

with eight professional guidance counsellors in primary and secondary schools. The collected data has 

been analyzed inspired by thematic analysis. The results of the study showed that ICT in guidance is 

perceived as a positive complement with a great potential. Based on our study we can conclude that 

ICT in guidance is seen as something positive with a great potential. Based on the results of our study, 

we conclude that the counsellors agree that the study program needs to be changed and expanded to 

reflect the needs of a changing society.  
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1. Inledning 

Dagens samhälle är föränderligt och utvecklas snabbt och den digitala tekniken tar allt större plats. 

Under 1990-talet gav IKT upphov till förändringar i samhället och nya förutsättningar för 

kommunikation skapades, menar Lennart Schön, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. 

Ungdomar använder i allt större utsträckning mobiltelefoner och sociala medier och i takt med 

samhällsutvecklingen har även IKT tagit steget in i skolans värld och läroplanerna för grundskola och 

gymnasieskola förespråkar användandet av IKT i utbildningsverksamheten. Detta föranledde vårt 

intresse av att ta reda på hur yrkesverksamma vägledare uppfattar IKT i vägledning. Uppdraget studie- 

och yrkesvägledning utgår bland annat från läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan 

(Skolverket, 2013). I läroplanen står det att elever ska kunna följande efter avslutad skolutbildning: 

 
Kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av 

fortsatt utbildning och yrkesinriktning. (Lgr11, 11) 

 
I takt med att samhället och den digitala tekniken utvecklas anser vi att det är viktigt att även studie- 

och yrkesvägledningen utvecklas. Vi blev intresserade av att veta mer om hur vägledare uppfattar IKT 

i vägledning och hur de förhåller sig till det allt mer digitaliserade samhället. Efter att ha läst rapporter 

från Högskoleverket (2006) och OECD (2004) samt Anders Lovén (2015), forskare vid Malmö 

högskola, vilka alla lyfter fram avsaknaden av IKT i studie- och yrkesvägledning samt poängterar 

vikten av denna användning, blev vi inspirerade till att även undersöka hur yrkesverksamma vägledare 

upplever att studie- och yrkesvägledarutbildningen tillgodosett dem kunskaper utifrån samhällets 

ökade krav på digital kompetens. Studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter vilar till stor del på 

samtal och kommunikation och för att kommunikationen mellan vägledare och vägledningssökande 

ska fungera är vi övertygade om att det krävs att vägledare kan prata och förstå samma digitala språk 

som den vägledningssökande. Använder vägledare ett annat, eventuellt ett något föråldrat digitalt 

språk, kan vi anta att risken för bristande kommunikation är överhängande och att den 

vägledningssökande inte förstår eller kan ta till sig av det som sägs. 

 

Vi som har genomfört studien studerar sista året på studie- och yrkesvägledarprogrammet och under 

vår utbildning har vi genomfört tre praktikperioder, vilket gett oss möjlighet att få en inblick i hur 

studie- och yrkesvägledning fungerar i praktiken. Vi båda har vikarierat som studie- och 

yrkesvägledare, vilket gör att vi kunnat skapa oss en uppfattning om hur IKT används i 

vägledningsverksamheten och vår uppfattning är att IKT används i liten utsträckning och att 

kunskapen är bristande, vilket föranlett vårt intresse för att undersöka detta närmare. Vi avser med 

denna studie ta reda på hur åtta vägledare uppfattar IKT i vägledning och hur de anser att 

vägledarutbildningen skapat förutsättningar för dem att möta ett allt mer digitaliserat samhälle.  
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1.1 Begreppet IKT 
En snabb utbyggnad av infrastrukturen samt tjänster och applikationer har medfört att IKT blivit en 

viktig del i dagens samhälle1. Nationalencyklopedin2 nämner IKT i sin beskrivning av IT: 

 

IT, informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska 

möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation [...] Även 

beteckningen ICT (engelska information and communication technology) används då man 

särskilt vill betona telekommunikationens roll. (Nationalencyklopedin) 

 

Svenska datatermgruppen3 beskriver IKT som ett uttryck som används istället för IT, med 

motiveringen att IKT skulle utgöra ett vidare begrepp än IT, genom att även inkludera 

telekommunikation och andra medier så som video och TV. Man skriver dock att det i praktiken näst 

intill är omöjligt att upprätthålla distinktionen mellan IT och IKT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/masters/ictd 
2 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/it 

3 http://www.datatermgruppen.se/om-datatermgruppen.html  
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2. Bakgrund 

Under 1990-talet har genomgripande förändringar skett till följd av samhällets digitalisering, som 

bland annat underlättat för flexibel kommunikation i nya nätverk (Schön, 2012), men redan under 

1970-talet köpte den svenska skolan in sina första datorer och när informationstekniken under 1980- 

och 1990-talet fick en stor spridning i samhället, halkade skolan efter där spridningen av datorer var 

betydligt långsammare (Hylén 2010). Då samhället utvecklas allt mer vad gäller digital teknik är det 

aktuellt att se hur studie- och yrkesvägledare uppfattar tekniska utvecklingar inom vägledning. 2006 

släppte Högskoleverket en rapport, som bland annat handlade om avsaknaden av IKT i studie- och 

yrkesvägledarutbildningen. I rapporten står bland annat: “För att studenterna aktivt ska kunna 

medverka i de frågor som berör IKT i sitt kommande arbetsliv bör de stödjas i att komma över den 

tekniktröskel som många upplever. Steget från teknikfokus till innehållsfokus kräver kunskap och 

strategisk samverkan med lärosätenas IT-avdelningar. Studie- och yrkesvägledarutbildningarna bör 

ligga i framkant med denna kunskap […]”. Högskoleverket menar att tekniska förändringar i 

samhället bör avspeglas i dessa utbildningar. Vidare riktar Högskoleverket kritik mot avsaknaden av 

IKT i kursplanerna och skriver: 

 

Det finns inte mycket i kursplanerna som belyser användningen av IKT inom yrket och att IKT i 

vägledning bör omfatta kunskap om praktik och etik i användningen av asynkrona verktyg som 

e-post, webbaserade test och valstöd via olika lärplattformar. (Högskoleverket, 2006, 30) 

 

Bristen på IKT i studie- och yrkesvägledarutbildningen är även något som Lovén (2015), poängterar. 

Vilken inställning vägledare har till IKT eller kunskaperna om hur IKT kan användas i vägledningen 

påverkar vägledarens informationsinsatser, vilket i längden kan kopplas till en elevs känsla av att vara 

oförberedd, skriver Lovén (2015), som också menar att kunskap om att kunna hantera IKT i 

vägledning är en förutsättning för att göra vägledningen mer tillgänglig för den vägledningssökande. 

Information är något som har en betydande roll vid en individs beslutsfattande och vid ett överflöd av 

information, måste en sovring ske, skriver James Dresch och Anders Lovén (2010). I en rapport från 

2004 betonar OECD användandet av IKT för att öka kvalitén och tillgängligheten för vägledning. 

Vägledningen ska finnas tillgänglig på platser och tidpunkter som återspeglar klienternas ökande och 

varierande behov.  Det har genomförts flera satsningar på IT i skolan och en av dessa var Datorn och 

skolan (DOS). Beslutet om DOS, som pågick i tre år, tog regeringen 1988. Några av motiven bakom 

satsningen var ett ökande informationsflöde och man ansåg att eleverna behövde förberedas för att 

kunna hitta och sovra i den ökade informationsmängden samt att man ansåg att IT påverkade hela 

samhället och omvandlade arbetslivet, vilket behövde förändringar i skolan för att kunna bidra till 

ökade kunskaper om IT (Hylén, 2010).  

 

Den digitala tekniken kan tolkas som ett språk som yngre generationer, som vuxit upp med digital 

teknik, förstår på ett helt annat sätt, än personer som inte vuxit upp med teknik och som nu måste lära 

sig det (Prensky, 2001). Hur man tolkar, lär och förstår är beroende av den sociala kontexten 

människan befinner sig i (Säljö 2000, Hoffmann, Lutz och Meckel 2014). Det är vanligt att man 

benämner användare av digital teknik som antingen infödda eller invandrade. Begreppen används 

bland annat frekvent för att kartlägga och förstå snabba tekniska förändringar som reformerar 

samhället (Bayne och Ross 2007, Prensky 2001, Hoffmann et al. 2014). Därför blir dessa begrepp 

aktuella för oss att använda vid analysen av resultatet.  
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3. Litteraturöversikt 

Här kommer vi att presentera den litteratur och tidigare forskning, som vi anser har koppling till det 

område vi avser att undersöka. Vi har valt att dela upp den litteratur och tidigare forskning som vi har 

läst i flera underrubriker. Tidigare forskning har vi hittat genom att söka via Stockholms universitet 

biblioteks sökmotor4 och Google Scholar5. Vi använde sökord som:   

 
1. ICT 

2. ICT career guidance 

3. ICT in career guidance 

4. Digital natives 

5. Digital immigrant. 

 

3.1 Vägledning i ett digitaliserat samhälle 
Jenny Bimrose, Jaana Kettunen och Tannis Goddard (2015), har forskat om IKT i vägledning och kom 

fram till att det finns en stor potential för IKT i vägledning, men att man inte utnyttjar alla funktioner 

som IKT erbjuder. Forskningens resultat, som framställts genom att granska finländska vägledares 

uppfattningar om IKT i relation till tidigare forskning om hur sociala medier upplevs i 

vägledningsverksamhet, visar på att den fulla potentialen för IKT i vägledning, inte uppnås. I tidigare 

forskning, utförd genom en fenomenografisk intervjustudie, hävdar Jaana Kettunen, James P. Sampson 

och Raimo Vourinen (2015a), att vägledare måste ha relevant utbildning inom IKT, för att kunna se 

nyttan och potentialen med IKT. Vidare menar Kettunen et al. (ibid.) att det finns ett akut behov av 

kompetensutbildning. I forskning utförd av Jenny Bimrose, Deidre Hughes och Sally-Anne Barnes 

(2011) visar resultatet på att sociala medier är både en möjlighet och en nödvändighet i vägledningen. 

Författarna Allan Collins och Richard Halverson (2009) höjer dock ett varningens finger för att 

använda för mycket digital teknik och skriver i boken Rethinking Education in the Age of Technology 

att en ökad användning av digitala medier kan leda till en ökad isolering och mindre social kontakt. 

 

I rapporten Career Guidance and Public Policy Bridging the Gap (2004b) från OECD framkommer 

det att mycket information idag är IKT-baserad, vilket gör det lätt att hitta och uppdatera information 

skriver OECD (2004) i rapporten. En viktig uppgift som vägledare har är att hjälpa eleven att förstå 

och relatera information till den egna personen och till sin hjälp kan vägledaren använda flera olika 

IKT-baserade hjälpmedel (Dresch och Lovén, 2010). OECD skriver i tidigare refererad rapport 

(2004b), att man med hjälp av IKT lätt kan anpassa informationen till mottagaren. Även Skolverket6 

skriver om detta och menar att IKT har bidragit till individanpassning, då IKT-verktyg kan anpassas 

utifrån individuella behov.  I studien av Bimrose et al. (2015) beskrivs det att tidigare forskning visar 

på att flera IKT-baserade verktyg används i vägledning, framför allt åtta verktyg, vilka är mejl, chatt, 

nyhetsgrupper, webbsidor, sms, telefoner, olika programvaror samt videosamtal. 

                                                 
4 http://su.se/biblioteket/ 

5 https://scholar.google.se 

6 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-forandrar-it-

verktyg-undervisningen-1.181725 
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3.2 Digital kompetens 
Det gjorts flera kompetenssatsningar som berört IT och IKT i skolan, dessa har i första hand riktat sig 

mot lärare och hur informationsteknik kan användas i undervisningen, vilket kan bottna i läroplanerna 

för såväl grund- och gymnasieskola, där det framgår tydligt att eleverna ska kunna använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, (Lgr11, Gy11). 

Trots flera kompetenssatsningar släppte Skolverket rapporten It-användning och it-kompetens i skolan 

(2013), där resultatet visar på att IT-kompetensen i skolan fortfarande är låg och att det behövs 

kompetensutveckling bland skolans personal. Av de stora kompetenssatsningarna som hitintills har 

genomförts har ingen av dem riktat sig direkt till studie- och yrkesvägledare. Dock erbjuder Skolverket 

tillsammans med Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö högskola, en fortbildningskurs7 inom IKT, 

som riktar sig till studie- och yrkesvägledare.  

 

I tidigare refererad intervjustudie genomförd av Kettunen et al. (2015a) visar resultatet på att det är 

viktigt att utveckla träning och stöd för att expandera vägledares förståelse för den nya tekniken. 

OECD (2004) lyfter i tidigare refererad rapport, kompetens som ett viktigt område för att kunna 

implementera och utveckla IKT i vägledning. Vilken inställning som vägledaren har till IKT och de 

förändringar som IKT medför, har en betydande roll för huruvida vägledarna använder IKT i sin 

verksamhet (Kettunen, Sampson och Vuorinen 2015b, Lovén 2015). Tillgängligheten är ett tungt 

argument för att använda IKT-baserade verktyg i vägledningen, men för att kunna göra vägledning 

mer tillgänglig genom att använda IKT-baserade verktyg är det viktigt att utveckla kunskaperna om 

hur verktygen kan användas (OECD 2004, Kettunen et al. 2015b).  

 

3.3 IKT i studie- och yrkesvägledarutbildningen 
Studie- och yrkesvägledarutbildningen ges vid tre lärosäten i Sverige och trots att upplägget på 

utbildningarna ser lite olika ut har dessa gemensamt att lite fokus läggs på hur IKT kan användas i 

vägledning, vilket framgår i den tidigare refererade rapporten från Högskoleverket (2006), i vilken 

man skriver att utbildningarna bör öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen. I 

den tidigare examensordningen, SFS 1993:100, har IKT funnits som ett uttalat kunskapsmål. Det 

framgick bland annat att studenten, för att erhålla en studie- och yrkesvägledarexamen, skall ha 

“förvärvat insikter om betydelsen av användningen av datorer och informationsteknik i arbetslivet 

samt erfarenhet av informationstekniken för information och vägledning” (Högskoleverket, 2006). 

Studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige har ett stort fokus på samtal i det “traditionella 

rummet”, alltså samtal ansikte mot ansikte och utbildningarna har inte belyst möjligheter med 

användning av webbaserade valstöd och/eller användningen av sociala medier i vägledningen (Lovén, 

2015). Det framgår i tidigare forskning att det är troligt att vägledare måste utbildas på ett annorlunda 

sätt, än det traditionella ansikte mot ansikte-samtalen (Niles och Harris Bowlsbey 2013, se Kettunen, 

Sampson och Vuorinen, 2013). Forskarna syftar då till att vägledarna måste utbildas för att kunna se 

och överväga möjligheterna med IKT.   

 

I tidigare refererade rapport från Högskoleverket (2006) riktade man kritik mot vägledarutbildningen i 

Sverige då man ansåg att det inte fanns mycket i kursplanerna som belyste användningen av IKT inom 

yrket. Vidare framgår det i Högskoleverkets rapport (2006) att IKT i vägledning bör omfatta kunskap 

                                                 
7 http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/syv/syv-i-en-ny-tid-1.199544 
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om praktik och etik i användningen av asynkrona verktyg som e-post, webbaserade test och valstöd 

via olika lärplattformar. Vi är medvetna om att rapporten från Högskoleverket är skriven 2006 och att 

mycket kan ha förändrats sedan dess, men vi finner ändå denna relevant för vår studie. I rapporten från 

Högskoleverket står det även att:   

 
Det finns inte mycket i kursplanerna som belyser användningen av IKT inom yrket. IKT i 

vägledning bör omfatta kunskap om praktik och etik i användningen av asynkrona verktyg som 

e-post, webbaserade test och valstöd via olika lärplattformar. […] Studie- och 

yrkesvägledarutbildningarna bör ligga i framkant med denna kunskap så att studenterna efter 

avslutad utbildning kan delta i, påverka eller kritiskt granska användningen av dessa verktyg i ett 

yrke i förändring. (Högskoleverket 2006, 30) 

 

3.4 Vad betyder det att vara digitalt invandrad 

eller digitalt infödd? 
I en observationsstudie genomförd av Christian Pieter Hoffmann, Christoph Lutz och Miriam Meckel 

(2014) kom forskarna fram till att generationer som är födda efter 1980 kan anses tillhöra kategorin 

digitalt infödda och personer födda innan 1980 anses vara internetanvändare som behövt anamma 

tekniken senare i livet, vilka således har kommit att kallas digitala invandrare (Hoffmann et al. 2014). 

Dock kan dessa benämningar inte användas strikt, utan de bör snarare ses som ett sätt att definiera ett 

förhållningssätt till IKT. I sin artikel betonar Prensky (2001) att digitala invandrare kommer att 

anpassa sig till sin omgivning och Hoffmann et al. (2014) kom i sin studie fram till att social 

interaktion formar utvecklingen av kognitiva strukturer, vilket syftar till att människan förvärvar 

kunskaper om hur hon ska hantera och använda tekniken genom olika sociala strukturer.  

 

I rapporten An investigation into the skills needed by Connexions Personal Advisers to develop 

internet-based guidance (2010) av Jenny Bimrose, Sally-Anne Barnes och Graham Attwell, kommer 

man fram till att det finns en enighet bland vägledare att IKT är viktigt men däremot är de inte helt 

eniga om vad integration av IKT i vägledningen faktiskt kan innefatta. Detta kan tyda på att vägledare 

uppfattar användningsområdet för IKT olika beroende på var på skalan mellan invandrad och infödd i 

tekniken, man anser befinna sig. I en artikel skriver Skolverket (2015) att den förändrade situationen 

som IKT-användning medför kan innebära en rädsla hos personalen. Rädslan kan grunda sig i att man 

inte behärskar tekniken och därmed riskerar att framstå som inkompetent inför eleverna. Unga 

människor har vuxit upp med modern digital teknik, medan äldre personer alltid kommer att ligga i 

bakvatten vad gäller hanteringen av digital teknik (Bayne och Ross, 2007). När det kommer till IKT 

har digitalt invandrade ofta sämre självförtroende än digitalt infödda, vilket även påverkar deras vilja 

att testa nya digitala plattformar och applikationer. Personer som är uppvuxna med tekniken använder 

ofta många olika plattformar för att publicera saker och interagera digitalt (Hoffmann et al. 2014). 

 

3.5 Avslutande reflektion 
Då vår studies problemområde rör IKT i vägledning och vägledarnas egna uppfattningar kring 

fenomenet, måste detta belysas från vägledarnas position i arbetslivet. Vi har således valt ut den 

forskning och litteratur som vi ovan presenterat, då den på ett bra sätt belyser olika vägledares 

uppfattningar och upplevelser om tekniska hjälpmedel i vägledningsprofessionen, samt påvisar 

utvecklingsområden för IKT i relation till studie- och yrkesvägledning. Den tidigare forskningen har 
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genomförts dels genom textanalyser, men till stor del genom, observationsstudier och 

fenomenografiska intervjustudier, vilket skapat en informantnära grund, vilket vi även strävar efter i 

vår studie. Sammanfattningsvis har vi kunnat se att den tidigare forskningen visar på att IKT har en 

stor potential i vägledning, men att vägledare inte kan relatera IKT till den egna verksamheten i sådan 

utsträckning att IKTs fulla potential uppnås till fullo. Det som även tydligt framkommer i forskningen 

är att det krävs adekvat utbildning och ökad kunskap och kompetens om IKT för att vägledare ska 

kunna se nyttan med IKT. Forskarna menar att detta kan uppnås genom att utveckla träning och stöd 

för vägledare. När vi läst litteraturen och den tidigare forskningen har vi även kunnat se att 

informationsförmedling är ett återkommande ämne. Bland annat framhävs informationsförmedling 

som en allt större del av vägledningen och att information i dagsläget inte ses som någon bristvara utan 

att det snarare finns ett överflöd av information. Det som även tas upp är att vägledare har svårt att se 

potentialen med IKT, i andra sammanhang, utöver att dela information. Något som vi också kunnat 

identifiera är att IKT kan uppfattas olika beroende på vilken generation man tillhör, då tidigare 

forskning visar på att äldre personer behöver anamma ny teknik och anpassa sig till samhället på ett 

annat sätt än unga personer, som anses uppvuxna med tekniken. Då tidigare forskning kommit fram till 

att digital teknik är något som dagens samhälle är influerat av och som människan således måste ta 

ställning till och anpassa sig till, anser vi det relevant att undersöka och analysera IKT med hjälp av en 

teori, som behandlar lärande i en social kontext, vilket vi kommer ta upp i avsnitt 5. 

 

Till viss del har vår studie ett liknande upplägg som tidigare forskning, då vi avser att undersöka 

vägledares uppfattning om IKT genom kvalitativa intervjuer, vilket ger oss en informantnära grund. 

Detta ser vi som en nödvändig grund för att sedan kunna gå vidare i vår studie, där vi syftar till att 

undersöka på vilket sätt vägledare uppfattar att studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige skapat 

förutsättningar för att möta ett digitaliserat samhälle. Tidigare forskning har inte undersökt vägledares 

uppfattningar om vägledarutbildningen, vilket gör att vår studie skiljer sig gentemot tidigare forskning. 

Vi avser med denna forskning, förutom att belysa vägledares uppfattning om IKT i vägledning, även 

belysa vägledares uppfattningar om den svenska utbildningen till studie- och yrkesvägledare. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande studie är att undersöka studie- och yrkesvägledares uppfattningar om IKTs roll i 

vägledning och hur de anser att studie- och yrkesvägledarutbildningen skapat förutsättningar för att 

möta samhällets digitalisering. 

 

Frågeställning 1: Hur uppfattar studie- och yrkesvägledare informations- och kommunikationsteknik 

i vägledning? 

 

Frågeställning 2: På vilket sätt anser vägledare att studie- och yrkesvägledarutbildningen skapat 

förutsättningar för att möta ett allt mer digitaliserat samhälle? 
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5. Teoretiskt perspektiv 

I det här avsnittet kommer vi att presentera det teoretiska perspektiv och de begrepp som vi använt oss 

av för att analysera den insamlade empirin. Det sociokulturella perspektivet utgör vårt teoretiska 

fokus. För att förstå hur vägledare uppfattar informations- och kommunikationsteknik i vägledning och 

vi har valt att utgå från begreppen digitalt invandrade och digitalt infödda. 

 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 
Människan har en uppsättning av fysiska och mentala resurser menar Roger Säljö (2000), professor i 

pedagogisk psykologi. Dessa resurser är bestämda av den art som vi tillhör. Människans livsvillkor 

samt den sociala och ekonomiska utvecklingen utgår från hennes lärande. Många forskare menar att 

utbildning ökar människans livskvalité, vilket bidrar till att ungdomar ska ha utbildning som förblir 

aktuell i en högteknologisk framtid. Människor lär sig många färdigheter i sociala konstruktioner 

utanför skola och utbildning, men då kunskapsförmedlingen blir allt mer komplicerad leder detta till 

att människor inte kan få all kunskap utanför skolans värld.  

 

Resurser som delvis finns i social interaktion, delvis i den materiella omvärlden och delvis hos 

individen benämner Säljö (2000) som kultur. I begreppet kultur innefattar Säljö intellektuella redskap, 

som till exempel språket, men också fysiska redskap, vilka han benämner som artefakter. I dessa 

artefakter ingår olika former av IKT. Med hjälp av fysiska och intellektuella artefakter bearbetar 

människan omvärlden och samlar erfarenheter för att utveckla verktyg att kunna använda sig av till 

specifika syften (Säljö, 2000). Det finns ett intimt samspel mellan dessa intellektuella och fysiska 

redskap, vilket Säljö benämner med begreppet mediering. Då IKT kan tolkas som ett språk, men också 

som ett fysiskt redskap ser vi att mediering har en betydande roll för att kunna analysera hur 

vägledarna, beroende på om de definierar sig som digitalt invandrade eller digitalt infödda, använder 

IKT. 

 

Människor måste inhämta sin kunskap i en miljö med verktyg och kunskaper som överensstämmer 

med de krav samhället ställer. Människor kommer aldrig kunna ge ett enkelt svar på hur människans 

lärande fungerar och man kan inte säga att det enbart finns en metod eller teknik för människans 

lärande (Säljö 2000). Vi anser att det sociokulturella perspektivet kan ge oss en ökad förståelse för hur 

vägledarna använder sig av IKT beroende på vilken kontext de befinner sig i. Då vi avser att 

undersöka studie- och yrkesvägledares uppfattningar om IKTs roll i vägledning anser vi att det 

sociokulturella perspektivet kan vara relevant som teori för vår studie, för att kunna analysera 

vägledarnas uppfattningar om IKT i relation till deras sociala kontext, alltså vägledningssituationen. 

 

5.1.1 Mediering 

Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är mediering. Mediering har sitt ursprung i 

tyskans Vermittlung, vilket betyder förmedla, och beskrivs som samspelet mellan människan och de 

fysiska och intellektuella redskapen (Säljö, 2000). Människan står inte i direkt, omedelbar och otolkad 

kontakt med omvärlden, utan vi hanterar den med hjälp av artefakter och intellektuella redskap. 

Genom mediering menar Säljö att människans tänkande är framvuxet ur vår kultur och dess 
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intellektuella och fysiska redskap. Skriftspråk är ett exempel på ett medierande redskap och ligger till 

grund för den moderna informationsteknologin, vilket är en uppsättning tekniker för att skapa, sprida 

och använda texter i såväl olika situationer som syften (Säljö, 2000). Skolan förknippas med att vara 

en språklig verksamhet, där man huvudsakligen läser, talar och skriver och Säljö (2000) pekar på hur 

skolan har skapat traditioner för hur de språkliga aktiviteterna ska bedrivas, men dessa traditioner 

utmanas nu av den nya tekniken och medieverkligheten. 

 

5.1.2 Lärande 

Språket, både det skriftliga och muntliga, är en förutsättning för att människan ska kunna delta i 

arbets- och samhällslivet (Säljö, 2000). Det är en central resurs för att tolka omvärlden och att dagens 

moderna informationsteknik bygger på språket. Den digitala tekniken kan ses som ett språk, som i stor 

utsträckning förstås väldigt bra av yngre generationer, som vuxit upp med digital teknik, medan äldre 

generationer riskerar att tala ett föråldrat språk (Prensky, 2001). Är man inte uppvuxen med den 

digitala tekniken måste man anpassa sig till sin omgivning och lära sig att kommunicera med samma 

digitala språk som mottagaren, vilket är en förutsättning för förståelse (Prensky 2001, Bayne och Ross 

2007, Oblinger 2003). Den yngre generationen idag anses ha blivit socialiserade in i tekniken på ett 

annat sätt än de äldre, vilket har medfört att den äldre generationen nu är i en process där de måste lära 

sig ett nytt språk (Prensky, 2001). Det enskilt största problemet idag är att digitalt invandrade talar ett 

föråldrat språk, menar Prensky, som också skriver att man inte kan förutsätta att metoder att ge 

information, som fungerade en gång i tiden är hållbara än idag och således måste digitalt invandrade 

lära sig att kommunicera på samma språk som mottagaren (Prensky, 2001). Även Hoffmann et al. 

(2014) menar att digitalt infödda kan anses ha socialiserats in i en IKT-miljö, som underlättat deras 

förtrogenhet med IKT i allmänhet och sociala medier i synnerhet. Socialisering benämns av Säljö 

(2000) som en fas där man lär sig livets grundläggande och viktigaste kunskaper. Säljö menar att man 

lär sig ett språk och olika regler för att fungera i samhället och att socialisation sker genom släkt, 

vänner, bekanta, skola och andra institutionaliserade miljöer. Vi kan se att det sociokulturella 

perspektivets definition på socialisering kan hjälpa oss förstå svårigheterna i att lära sig ett nytt språk i 

en värld som redan är formad utifrån ett tidigare språk. 

 

5.1.3 Digital immigrants och digital natives 

I vår studie använder vi oss av begreppen digitalt invandrad och digitalt infödd som härstammar från 

engelskans digital immigrant och digital native, vilka är begrepp som Hoffmann, Lutz och Meckel 

(2014) kom fram till vid sin forskning. Då vägledarna i vår studie är uppvuxna i olika generationer 

anser vi att dessa begrepp kan vara värdefulla att använda i vår analys av resultatet för att få en 

förståelse för hur vägledarna uppfattar informations- och kommunikationsteknik i vägledning. I sin 

forskning kom Hoffmann et al. (2014) fram till att personer födda innan 1980 anses som digitalt 

invandrade, något som Techopedia8 benämner som individer födda före det allmänna införandet av 

digital teknik. Dessa individer tros vara mindre effektiva i att anamma ny teknik än digitalt infödda. 

 

Digitalt infödda är individer, som enligt Hoffmann et al. (2014), är födda efter 1980. Dessa individer 

beskrivs av Techopedia9 som individer födda efter det allmänna införandet av digital teknik och ett 

                                                 
8 https://www.techopedia.com/definition/28139/digital-immigrant 

9 https://www.techopedia.com/definition/28094/digital-native 
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kännetecken för dessa individer är att de regelbundet interagerar med tekniken vid en ung ålder. Dessa 

begrepp kan inte användas strikt, utan kan tolkas som en skala mellan att vara infödd och att vara 

invandrad, där en individ kan placera sig närmare eller längre ifrån det ena eller det andra. Med hjälp 

av dessa begrepp kan vi få en ökad förståelse för hur individer kan uppfatta sin yrkesroll i förhållande 

till IKT.  
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6. Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ studie baserad på åtta semistrukturerade intervjuer. I följande avsnitt 

kommer vi att presentera urvalet av intervjupersoner och föra en diskussion kring studiens reliabilitet 

och validitet samt hur vi förhållit oss till etiska ställningstaganden. Vi kommer även att redogöra för 

hur vi genomfört insamlingen av empiri och vilken metod vi valt för att analysera vårt insamlade 

material. 

 

6.1 Metodologisk ansats 
Mot bakgrund i vårt syfte att undersöka vägledares uppfattningar om IKTs roll i vägledning och hur de 

anser att studie- och yrkesvägledarutbildningen skapat förutsättningar för att möta ett allt mer 

digitaliserat samhälle, har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vår empiriska 

data (Holme och Solvang, 1997). Då vi strävade efter att få informanternas egna uppfattningar och inte 

hade för avsikt att styra intervjuerna åt något håll, ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den bästa 

metoden, vilket även gav informanterna möjligheten att påverka samtalets utveckling (Holme och 

Solvang, 1997). Vi har också valt att arbeta utifrån en induktiv ansats, vilket innebär att 

undersökningen har sin utgångspunkt i den insamlade empirin och syftar till att hitta generella mönster 

som sedan omvandlas till teman för att sedan analyseras utifrån en teori man finner lämplig 

(Johannessen och Tufte, 2003). Thurén (2007) skriver att det finns två huvudsakliga vetenskapliga 

ansatser; positivism och hermeneutik. Vi som har genomfört den här studien har en hermeneutisk 

vetenskapssyn, vilket är en vetenskapssyn som syftar till att, utöver begripa ett fenomen intellektuellt, 

även förstå omständigheter kring ett fenomen (Thurén, 2007). 

 

6.2 Metod 
När kvalitativa intervjuer används som metodansats bör intervjupersonerna i största möjliga 

utsträckning själva få styra utvecklingen av intervjun (Holme och Solvang, 1997), vilket föranlett att 

vi inte använt oss av någon standardiserad frågemall, utan valt att hämta inspiration från en 

halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga 2. En halvstrukturerad intervjuguide är användbar när man 

vill beskriva och analysera människors tankar om olika fenomen i omvärlden (Dahlgren och 

Johansson, 2015). En halvstrukturerad intervjuguide innehåller ett mindre antal frågor som i sin tur 

ordnas utifrån teman, som intervjun avser beröra (ibid.). Temana baserade sig i våra frågeställningar 

och frågorna utformades så att vi kunde ställa följdfrågor för att få ett så rikhaltigt och uttömmande 

svar som möjligt (ibid.). Vi valde också att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att ha 

en stor flexibilitet under empiriinsamlingen, då det gav oss som författare en stor möjlighet till att 

ställa spontana följdfrågor för att följa upp intressanta teman som informanterna tagit upp 

(Johannessen och Tufte, 2003). 
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6.3 Genomförandesteg 
För att skapa oss en djupare förståelse för det problemområde vi valt att undersöka har vi bearbetat 

litteratur och tidigare forskning inom området, se avsnitt 3. Vi formulerade därefter vårt syfte och våra 

frågeställningar och utifrån dessa skapade vi en intervjuguide, se bilaga 2. Inledningsvis författade vi 

även ett missivbrev, se bilaga 1, där vi informerade vägledarna om att vi ville komma i kontakt för att 

genomföra en intervju kring IKT och deras syn på fenomenet. I missivbrevet informerade vi 

vägledarna om att vi, med deras medgivande, önskade att spela in intervjun samt att allt material skulle 

raderas när vi avslutat studien. Vi skickade sedan ut vårt missivbrev via mejl till cirka tolv vägledare i 

Stockholmsområdet och i takt med att vi fick svar bokade vi in intervjuer. Vi hade på förhand bestämt 

oss för att åtta intervjuer var ett lämpligt antal. Sedan genomfördes intervjuerna, se avsnitt 6.5. En kort 

tid efter intervjuerna transkriberades dessa, för att fortfarande ha intervjun färskt i minnet vid 

transkriberingen. Slutligen analyserades och bearbetades den insamlade empirin, se avsnitt 6.6. 

6.4 Urvalsförfarandet 
Vi har gjort ett så kallat strategiskt bekvämlighetsurval vilket innebär att vi gjort medvetet urval 

baserat på lämplighet och med liten variation i fråga om centrala kännetecken (Johannessen och Tufte, 

2003). Om man har en relativt homogen grupp och vill göra upptäckter rörande möjliga gemensamma 

eller skilda erfarenheter är detta ett urval som kan göras (ibid.). Kravet vi hade på vägledarna var att de 

skulle ha erhållit en examen från studie- och yrkesvägledarutbildningen samt att de skulle ha arbetat 

minst två år. Vi bestämde oss för att begränsa oss till att genomföra intervju med åtta studie- och 

yrkesvägledare, vilket vi betraktade som ett tillräckligt antal för att få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vårt mål var inte att få fram material som skulle gå att generalisera för hela 

vägledarprofessionen, utan vårt primära syfte med studien var att kunna förmedla vägledares enskilda 

uppfattningar om IKT i vägledning, varför vi också anser att antalet vägledare är tillräckligt för vår 

studie. Då vi syftar till att undersöka enskilda vägledares uppfattningar har vi tagit beslutet att det inte 

varit nödvändigt att begränsa oss till varken ålder eller kön. 

 

6.5 Datainsamling 
När de tillfrågade vägledarna återkopplade bokade vi in intervjuer på passande datum. Informanterna 

fick själva välja plats för sin intervju, då vi ansåg att detta skulle medföra att intervjupersonerna skulle 

känna sig trygga och förhoppningsvis kunna tala mer fritt. Samtliga intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser. Intervjuerna tog mellan 30-40  minuter. Vår strävan var att båda skulle 

delta vid intervjuerna och att en av oss skulle vara intervjuledare och den andra observatör. Vi turades 

om att vara intervjuledare och observatör mellan de olika intervjuerna. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av våra mobiltelefoner för att de sedan skulle kunna transkriberas. På de intervjuer där båda 

deltog spelades intervjuerna in med två telefoner samtidigt för att minimera risken för tekniska 

problem (Johannessen och Tufte, 2003). 

 

6.6 Analysmetod och resultatbearbetning 
Vi har bearbetat vårt resultat med inspiration och drag utifrån en tematisk analys av meningsinnehåll, 

vilket är en metod för att få fram meningsinnehållet (Johannessen och Tufte, 2003). En tematisk analys 
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av meningsinnehåll är uppbyggd i flera steg. Det första steget är att bekanta sig med materialet, vilket 

vi gjorde genom att transkribera intervjuerna och läsa igenom dem flertalet gånger. I nästkommande 

fas kodade vi vår empiri genom att skriva ett eller ibland flera kodord i marginalen på våra 

transkriptioner. Kodningen syftade dels till att upptäcka och organisera meningsfulla delar i den 

insamlade empirin, dels för att reducera och ordna empirin så det blev analyserbart, vilket Johannessen 

och Tufte (2003) skriver och vidare skriver de att det är viktigt att man inte fördjupar sig i detaljer utan 

att man istället noterar huvudteman i den insamlade empirin. Vi har således sökt efter återkommande 

teman och analyserat dessa i relation till våra frågeställningar. Genom detta arbetssätt har vi kunnat 

reducera vår insamlade empiri ännu mer och kunnat urskilja meningsfulla mönster och vårt resultat har 

vi sedan satt i perspektiv till redan befintlig forskning och teori (Johannessen och Tufte, 2003). Något 

datorprogram som hjälpmedel för analysering har inte använts, även om Johannessen och Tufte (2003) 

skriver att sådana finns att tillgå. När vi kände oss nöjda med kodningen sorterade vi ut det markerade 

materialet och kategoriserade det under följande rubriker, som skapats med utgångspunkt i begrepp 

som var återkommande i intervjuerna: Vägledares uppfattning om IKT, informationssökning, intresse, 

kompetens, digitalt infödda och digitalt invandrade samt utbildningen borde erbjuda. I takt med att 

analysarbetet fortskred identifierade vi två överordnade områden, som baserade sig i våra 

frågeställningar 1) Vägledarnas uppfattning av IKT i vägledning och 2) Vägledarnas uppfattning av 

studie- och yrkesvägledarutbildningen och de tidigare rubrikerna omvandlades till följande 

underrubriker, som grupperades under de överordnade områdena: 1a) IKT som en resurs i 

vägledningssamtal 1b) Källkritik upplevs som en kritisk aspekt av IKT i vägledning , 1c) Att möta de 

vägledningssökande på deras egen arena och 2) Känsla av osäkerhet. Dessa underteman blev 

resultatet från analysen av den insamlade empirin. Vi kommer att förklara dessa underteman mer 

ingående i avsnitt 7.  

 

6.7 Etiska ställningstaganden 
Verksamhet som kan leda till konsekvenser för individer måste bedömas med utgångspunkt i etiska 

normer och individer är berättigade krav på adekvat skydd från insyn från obehöriga (Johannesson och 

Tufte, 2003). Inför vår studie förklarade vi både skriftligt, via missivbrev, se bilaga 1, och muntligt vid 

intervjutillfället, för intervjupersonerna att medverkande i studien var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avsluta sin medverkan. Vid intervjutillfället samt i missivbrevet har vi tillfrågat 

intervjupersonerna om tillåtelse att få spela in intervjun. Vi har följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

när vi genomfört vår studie. Vetenskapsrådet menar att det finns fyra huvudkrav att ta hänsyn till, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Dessa krav 

grupperas under samlingsnamnet individskyddskravet och syftar till att skydda informanterna från att 

ta skada eller bli kränkta (Vetenskapsrådet, 2011). Vi tog hänsyn till dess krav genom att i vårt 

missivbrev informera om syftet med studien och villkor för deltagande, att anonymitet garanterades 

och att deltagande var frivilligt, att materialet endast kommer att användas i vår studie och att det 

kommer att kasseras när studien är avslutad och studien godkänd av Stockholms universitet. Vid 

intervjutillfället har vi påpekat att vi är ute efter intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar, 

inga rätt eller fel (Back och Berterö, 2015). Vi har också valt att tilldela våra intervjupersoner fiktiva 

namn. 
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6.8 Validitet och reliabilitet 
Inom vetenskapen ställs det höga krav på att slutsatser och påståenden ska vara väl underbyggda med 

argument som har hög validitet och reliabilitet. När ett argument har hög validitet innebär det att 

argumentet har med saken att göra (Ekström och Larsson, 2010). Rolf Ejvegård (2009) menar att 

validitet avser att forskaren faktiskt undersöker det som man planerat att undersöka. Vår studie bygger 

på empirisk data i form av kvalitativa intervjuer. För att kunna påstå något med tillräckliga krav på 

vetenskaplighet kommer den insamlade empirin bli de argument som vi kommer att hänvisa till i vår 

diskussion och våra slutsatser (Ekström och Larsson, 2010). Vår insamlade empiri blir giltiga 

argument, då materialet är insamlat genom intervjuer som baserar sig på en intervjuguide som är 

skapad utifrån vårt syfte och våra frågeställningar (Ekström och Larsson, 2010). Med reliabilitet avses 

den insamlade empirins tillförlitlighet och det berör vilken empiri som används och hur den samlats in 

samt hur empirin bearbetas (Johannessen och Tufte, 2003). Ett sätt att testa reliabiliteten är att flera 

forskare undersöker samma fenomen och om man kommer fram till samma resultat anses det vara ett 

tecken på hög reliabilitet (Johannessen och Tufte, 2003). Då vår studie bygger på individuella 

uppfattningar hos informanterna är det osannolikt att man skulle komma fram till liknande resultat om 

studien skulle återupprepas, men vi har transkriberat våra intervjuer ordagrant och vi har tagit del av 

tidigare forskning för att sedan kunna sätta våra resultat i perspektiv till den tidigare forskningens 

resultat. Vi anser att den induktiva ansatsen är ett korrekt val, eftersom studien syftar till att uppfånga 

informanternas uppfattningar och då vår studie utgår från den insamlade empirin och inte i en teori 

(Johannessen och Tufte, 2003). 

 

6.9 Metodreflektion 
Vi anser att kvalitativa intervjuer har fungerat bra för att samla in vår empiri, men en kritisk aspekt kan 

vara att intervjupersonerna har svarat i enlighet med vad de tror att vi som författare till studien 

förväntar oss. Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplatser, vilket vi upplever skapade en 

trygghet, och vi bedömer att stämningen vid intervjutillfällena var tillfredsställande. Vi tycker att 

datainsamlingen gick över förväntan och vi tror inte att vi hade kunnat få samma uttömmande svar om 

vi använt oss av en enkätstudie. Det tror vi dels beror på att vi använt oss av en semistrukturerad 

intervjuguide, som gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vid analysen, vilken inspirerades av den 

tematiska analysmetoden, gav det oss en bred överblick över vår insamlade empiri, som sedan kunde 

delas in i teman som dök upp. Metoden gav oss också förutsättningar att smalna av de överordnade 

temana i underteman, vilket gav oss möjligheten att reducera vår insamlade empiri och koncentrera oss 

på meningsfulla delar i empirin som kunde besvara våra frågeställningar och vårt syfte med studien. 
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6.6 Kort presentation av intervjupersonerna 

 

Johanna är 30 år och tog examen 2012. Hon arbetar nu på en grundskola i Stockholmsregionen. 

 

Josefin är 28 år och tog examen 2013. Sedan dess har hon arbetat inom grundskola och 

gymnasieskola. Idag arbetar Josefin på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. 

 

Marcus är 33 år och tog examen 2013. Han arbetar på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. 

 

Fredrik  är 37 år och arbetar på en grundskola i Stockholmsregionen. Han tog examen 2004 och har 

sedan dess arbetat på olika grundskolor och vuxenutbildningen. 

 

Maria är 47 år och tog examen 2011. Hon arbetar idag på en gymnasieskola i Stockholmsregionen. 

 

Sofia är 41 år och arbetar på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Sofia tog examen 2012. 

 

Eva är 53 år och arbetar på en gymnasieskola i Stockholmsområdet. Hon tog examen 2006 och har 

sedan dess arbetat på både grundskola- och gymnasieskola. 

 

Louise är 39 år och har arbetat som studie- och yrkesvägledare sedan 2011 då hon tog examen. Idag 

arbetar hon på en gymnasieskola i Stockholmsregionen. 
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7. Resultatredovisning och analys 

Under detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera det som framkommit vid våra intervjuer. Vi 

har valt att dela upp resultatredovisningen under två överordnade teman, som beskrivs nedan. I de fall 

författarna till den här studien nämns kommer vi att benämna dem som F1 och F2. 

 

Tema 1: Vägledarnas uppfattning av IKT i vägledning 

Under det här temat kommer vi att redogöra för vägledarnas generella uppfattningar och reflektioner 

om IKT i vägledning. Här kommer vi också att redogöra för möjligheter och kritiska aspekter på IKT i 

vägledning som vägledarna lyft vid intervjuerna. 

 

Tema 2: Vägledarnas uppfattning av studie- och yrkesvägledarutbildningen i relation till förvärvade 

kunskaper om IKT. 

Under det här temat kommer vi att redogöra för vägledarnas uppfattning för huruvida studie- och 

yrkesvägledarutbildningen tillgodosett relevanta kunskaper om IKT.  

7.1 Vägledarnas uppfattning av IKT i vägledning 
Förutom det övergripande temat har vi delat upp resultatet i tre underteman; IKT som en resurs i 

vägledningssamtal, källkritik upplevs som en kritisk aspekt av IKT i vägledning och att möta de 

vägledningssökande på deras egen arena. På frågan hur vägledarna uppfattar IKT i vägledning gav 

våra intervjupersoner liknande svar. En av intervjupersonerna uttrycker sig specifikt att IKT är en 

naturlig del i vägledning: 

 

Ja, alltså jag ser det som en naturlig del i och med att hela samhället är influerat av det. (Fredrik, 

37 år, grundskola) 

 

Det valda citatet belyser Fredriks uppfattning om att IKT är en del av dagens samhälle och han tycks 

inte uppleva att tekniken inneburit några större förändringar i hans verksamhet. I en intervjustudie 

genomförd av Kettunen, Sampson och Vuorinen (2013) visar resultatet på att IKT uppfattas som en 

del av den dagliga verkligheten och en naturlig del av samhällsutvecklingen. Resultatet som Kettunen 

et al. (2013) kom fram till visar att vägledarna anser att IKT bara är en ytterligare en sak som faller 

inom ramen för samhällets förändringar och resultatet är snarlikt de uppfattningar som de flesta av 

våra intervjupersoner har om IKT, då de inte ser IKT som något nytt. Här kan vi se en koppling till det 

sociokulturella perspektivet, som anser att människan måste anpassa sig till den sociala kontexten hon 

befinner sig i. Vår intervjuperson Johanna visar extra tydligt att IKT är något som faller inom ramen 

för samhällsförändringarna: 

 
Alltså. Det är ju inte så att IKT har gjort någon stor entré i min yrkesbana, utan det har ju hängt 

med. Alltså det har jag ju använt mig av hela tiden liksom. (Johanna, 30 år, grundskola) 

 

Johanna är knappast ensam om att uppfatta IKT som en naturlig del av yrket. Även Marcus menar att 

IKT alltid varit en del av hans verksamhet och han är, liksom Johanna, tydlig med att lyfta fram att det 

inte är något nytt: 
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Jag började jobba 2012 och det känns som att någonstans … och när jag var ute och gjorde min 

praktik … så har det ju alltid varit en del av mitt yrke och jag har ju ändå relativt hög 

datamognad, så för mig är det någonstans som jag … det är inget nytt som jag fått ta del av. 

(Marcus, 33 år, gymnasieskola) 

 

Vi kan urskilja att den generella uppfattningen hos våra intervjupersoner är att IKT är en naturlig del 

av dagens vägledning. Baserat på våra intervjupersoners svar uppfattar vi också att IKT är mer eller 

mindre integrerat i deras verksamhet. Några uttrycker det tydligare än andra, vilket citaten ovan visar. 

Skillnaderna i hur vägledarna i vår studie närmar sig IKT skulle kunna förklaras av begreppen digitalt 

invandrad och digitalt infödd. Vi kan se att våra intervjupersoner placerar sig på en skala, där några är 

snabba med att placera sig, däribland Maria som snabbt konstaterar att hon är digitalt invandrad och 

Josefin som menar att hon är digitalt infödd. Tidigare forskning föreslår att generationer födda efter 

1980 utgör definitionen av digitalt infödda, medan personer födda innan 1980 utgör definitionen av 

digitalt invandrade (Hoffmann et al. 2014). I en artikel skriver Marc Prensky (2001) att dagens 

studenter representerar den första generationen som vuxit upp med den nya teknologin. Utifrån året 

som artikeln skrevs bör studenterna vara födda under 1980-talet, vilket då skulle placera dem i 

gruppen digitalt infödda. Såhär säger vår intervjuperson Louise: 

 
Ja, men jag måste ju vara invandrad. För att ... alltså jag hade det ju inte så här när jag gick i 

skolan. Inte på det här sättet. (Louise, 39 år, gymnasieskola) 

 
Louise syftar på att IKT, som hon idag ser i samhället och använder i sin vägledningsverksamhet, inte 

fanns när hon växte upp och gick i skolan, vilket enligt det sociokulturella perspektivet skulle förklaras 

av att hon inte har socialiserats in i tekniken, utan måste anpassa sig till den sociala kontexten.. Även 

Maria menar att hon är invandrad i tekniken och jämför sig själv med sina barn, som är i tonåren. 

 
Om man jämför med ... när man har ungdomar hemma ... de är ju infödda i tekniken på ett annat 

sätt. De ser ju inget konstigt med det. Jag är ju en annan generation. (Maria, 47 år, 

gymnasieskola) 

 

F1: Det är lite generationsbundet?  

 

Ja, det tror jag. Eller vad man har med sig för bakgrund. För dem är ju mycket så självklart, som 

aldrig kommer att bli det för mig. Att det fanns ett liv utan mobiltelefoner är ju helt främmande 

för dem. (Maria, 47 år, gymnasieskola) 

 

Maria belyser att uppväxten och bakgrunden har en betydelse för hur man ser på teknik. Hon menar att 

hennes barn är uppvuxna med tekniken och därför inte ser några konstigheter med det. Detta skulle 

kunna förklaras av det Säljö (2000) beskriver som socialisering, vilket är en fas där man lär sig livets 

grundläggande kunskaper och här menar han också att människan lär sig ett språk och regler för att 

fungera i samhället. Socialisation sker, enligt Säljö, genom bland annat släkt och vänner, men även 

genom institutionaliserade miljöer såsom skolan. Marias resonemang kan förstås av att digitalt infödda 

anses ha socialiserats in i en teknisk miljö, vilket ökat deras kännedom och bekantskap med IKT. 

Även om tidigare forskning och artiklar antyder att digitalt infödda har en större kunskap och känner 

sig mer komfortabla med IKT (Bayne och Ross 2007, Prensky 2001, Hoffmann et al. 2014), betonar 

en av våra intervjupersoner att det nödvändigtvis inte behöver betyda att de faktiskt kan hantera IKT. 

Eva specificerar detta på följande sätt: 
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Jag menar, många … om jag nu ser mig själv som invandrad, så är ju många okunniga. Medan 

de som är infödda inte heller behöver kunna, förstår ni hur jag menar? Det är en svår fråga . En 

jättesvår fråga. (Eva, 53 år, gymnasieskola) 

 

Vi uppfattar det som att Eva syftar till att ungdomar idag, per automatik placeras i facket digitalt 

infödda, men att hon inte anser att de nödvändigtvis kan hantera den moderna IKT-tekniken. Detta går 

i linje med hur Techopedia10 beskriver digitalt infödda: “Not all children born today are digital 

natives by default. Interacting regularly with technology at a young age is the deciding factor.”. På 

frågan om Eva upplever sig själv som digitalt invandrad eller digitalt infödd svarar hon trevande: 

 

Hur är infödd? Jag tänker, de ungdomar som är nu … de är ju infödda i tekniken, men det är inte 

säkert att de kan det. Jag kan nog inte säga att jag är infödd, men jag har varit väldigt intresserad 

hela tiden av tekniken. (Eva, 53 år, gymnasieskola) 

 

Som vi tidigare nämnt upplever vi att vägledarna placerar sig själva på en skala. Bara ett fåtal verkar 

vara helt säkra på det ena eller det andra och uttryck som och “jag skulle nog säga” och “men jag kan 

ju säga att jag är” framträder i svaren. Liksom Eva, trevar Johanna när hon svarar på frågan och ingen 

av dem vill definiera sig som varken eller.  

 

Ett litet mellanting kanske. Jag är inte helt invandrad skulle jag säga. Jag upplever ju inte att det 

är något nytt som kommit nu, det är väl mer begreppet som jag tycker är lite nytt, men när man 

ser på vad begreppet innehåller så är det ju inte såhär … himla banbrytande egentligen. Men ja 

… mellan. Får man vara mellan? (Johanna, 30 år, grundskola) 

 

7.1.1 IKT som resurs i vägledningssamtal 

Vid intervjuerna framkom det att vägledarna uppfattar IKT som en oerhört viktig del i vardagen. IKT 

framstod som avgörande för att vägledarna ska kunna genomföra sitt arbete. Flera av vägledarna 

påvisar till exempel datorns nödvändighet i arbetet. Fredrik belyste särskilt datorn som en avgörande 

faktor för att kunna utföra arbetet, då mycket är digitalt och för att man behöver hålla sig uppdaterad: 

 

Alltså, det är ju nästan ett krav tycker jag, att ha det för annars så har man ju ingen koll riktigt på 

vad som händer för alltså, allting är ju digitalt, om man jämför med när jag började jobba 2004. 

(Fredrik, 37 år, grundskola) 

 

Fredrik lägger stor vikt vid datorn och ser den som ett nödvändigt hjälpmedel. Ett liknande resultat kan 

vi se i rapporten Integrating new technologies into careers practice: Extending the knowledge base, 

skriven av Jenny Bimrose, Deidre Hughes och Sally-Anne Barnes (2011), där det framgår att sociala 

medier har blivit lika mycket av en nödvändighet som en möjlighet i vägledningstjänster. Även Josefin 

framhäver datorn som ett väsentligt verktyg: 

 

Väldigt mycket, egentligen nästan hela tiden höll jag på att säga. Samtalet finns ju d är, men ofta 

finns ju datorn som en del av samtalet. (Josefin, 28 år, gymnasieskola) 

 

Under intervjuerna framgick det att vägledarna tog hänsyn till vilka IKT-verktyg de skulle använda 

beroende på vad de stod inför för typ av scenario. Baserat på att vägledarna använder sig av olika 

metoder och verktyg beroende på situation kan vi urskilja att de har som mål att individanpassa 

informationen och genom att använda fysiska artefakter i samtalet för att förmedla kunskap och 

                                                 
10 https://www.techopedia.com/definition/28094/digital-native 
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information ser vi att en mediering sker (Säljö, 2000). Johanna förstärker vår uppfattning om att IKT 

kan bidra till att göra vägledningen mer individanpassad. 

 

Tonåringar har ju lite svårt att mejla mig. Eller inte till mig i synnerhet. Det är jättesvårt för dem, 

av någon anledning. Men alltså, sms och så, fungerar ändå tycker jag. Och mejlkontakten då är 

det mer vägledning när föräldrar hör av sig. För föräldrar är ju mejl ett jättebra verktyg. 

(Johanna, 30 år, grundskola) 

 

Det främsta IKT-verktyget som vägledarna använder sig av för kommunikation tycks vara mejl, men 

flera av dem, däribland Josefin, Louise, Johanna och Maria säger att de även använder sig av sms för 

att få tag på elever. Att använda mejl verkar fungera bra till föräldrar och kollegor, men att nå elever 

via mejl tycks vara en svårighet. Maria belyser särskilt fördelarna med sms, då hon menar att eleverna 

kan strunta i att läsa mejlen.  

 

Sms är bästa sättet att få tag på elever. Mejl kan de ignorera. Men sms, då svarar de eller så 

kommer de hit. Skriver man att de måste, då kommer de faktiskt. (Maria, 47 år, gymnasieskola) 

 

Även Josefin ser stora fördelar med att använda sms för att kommunicera med eleverna. Hon menar att 

en av orsakerna till att hon använder sms för att kontakta eleverna är just för att de inte använder sin 

mejl, och för att de ständigt har mobilerna vid sin sida.  

 

Så det har ju blivit mer och mer att man smsar. Just för att … det är ett sätt som eleverna förstår. 

Mejl är lite … alltså den är inte så modern för dem. De har ju mejladresser och så, men mobilen 

sitter de ju klistrade vid. Det är en lätt kommunikationsväg. (Josefin, 28 år, gymnasieskola) 

 

7.1.2 Källkritik upplevs som en kritisk aspekt av IKT i vägledning 

Hitintills har samtliga vägledare belyst IKT som användbart inom deras verksamhet, särskilt ur en 

informationssynpunkt, då tillgången på information har blivit bättre och mer flexibel. Samtidigt 

framträder en annan aspekt på just tillgången till information. Vi uppfattar att flera av vägledarna 

uttrycker en oro över mängden information och huruvida det går att verifiera den. 

 

Jag tror att många blir informationströtta. Så det innebär att du hittar någonting som känns okej 

och sen väljer du det för du orkar inte leta vidare och du vet heller inte ibland hur du ska sålla 

den informationen som du har [...] . (Sofia, 41 år, gymnasieskola) 

 

Sofia menar på att eleverna blir matade med för mycket information vilket gör det svårt för eleverna 

att ta till sig informationen. Detta kan vi koppla till Dresch och Lovén (2010) som menar på att det i 

dagsläget finns oerhört mycket information och att det behöver sållas bland den. Författarna anser 

också att det finns en bristande förmåga för att kunna hantera och förstå informationen och de menar 

att vägledaren här har en nyckelroll. Sofia förstärker det författarna säger: 

 

Vi kan ge dem [eleverna] information, men hur lär vi dem att sålla informationen? Vi lägger upp 

så himla mycket information, men om vi inte kan lära dem [eleverna] vad som är viktigt och 

relevant och hur de ska använda kunskapen, då kommer eleverna heller inte utveckla någon 

valkompetens. (Sofia, 41 år, gymnasieskola) 
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Även Eva upplever att det finns mycket information och hon menar att den källkritiska aspekten 
behöver tas i beaktan när man använder sig av IKT-verktyg. Eva säger att menar att man som 
vägledare måste veta att det är rätt och bra information som man delar vidare.  
 

Men just när man tänker information. Information kan ju alltid bli för mycket. Man måste ju veta 

att det är rätt och bra information. (Eva, 53 år, gymnasieskola) 

 
Vi finner likheter med tidigare forskning där resultatet visar att vägledarna uttrycker en oro över 

riktigheten och giltigheten av den informationen som de hittar, presenterar och delar genom Internet 

och att vägledare kan känna viss oro över att informationen är aktuell och rätt (Kettunen et al. 2015a, 

2015b). Josefin resonerar likt Eva när hon säger att det ibland känns svårt att hitta tillförlitliga källor 

och även Marcus ger uttryck för svårigheter med källkritik och poängterar att det är viktigt att granska 

material, både som vägledare och elev. 

 
Det handlar ju för många utbildningar och samordnare att sälja in sig och sina utbildningar, så 

det är viktigt med ett källkritiskt tankesätt och det är inte bara viktigt för mig, utan för 

ungdomarna också. (Marcus, 33 år, gymnasieskola) 

 

7.1.3 Att möta de vägledningssökande på deras egen arena 

Många av våra intervjupersoner säger att deras elever i stor utsträckning använder sig av sociala 

medier och vi uppmärksammar att de lyfter dessa medier som ett sätt att göra vägledningen mer 

tillgänglig. Till exempel säger både Johanna och Maria att de ser en möjlighet att nå ut till elever som 

av någon anledning inte är bekväma med ett möte ansikte mot ansikte. 

 
Det finns ju trots allt hemmasittare och de som inte vill träffa mig live av någon anledning. Så 

jag kan se mycket fördelar med teknik också. Man skulle kunna Skypa med elever som inte är 

här, för att få någon ordning på läget. (Maria, 47 år, gymnasieskola) 

 
Maria menar att det IKT-baserade verktyget Skype kan vara ett sätt att göra vägledningen tillgänglig 

för elever som inte vill sitta och samtala tillsammans med henne i ett rum. Genom att använda IKT-

baserade verktyg för att skapa kontakt sker, enligt det sociokulturella perspektivet, en mediering. Även 

Johanna lyfter IKT-baserade verktyg som ett sätt att nå elever som kan ha svårt för det sociala i 

allmänhet: 

 

Man måste titta på elevunderlaget. För vissa elever är det skitjobbigt att sitta i ett rum med mig. 

Så då kanske det skulle vara jättebra om man kunde hitta ett chattforum. Jag tänker på elever 

som kanske har svårt med det sociala i stort. För de eleverna blir ju mötet med mig en 

begränsning. Ett ont måste … nästan. (Johanna, 30 år, grundskola) 

 

Vi kopplar det Johanna och Maria säger till resultatet från en forskningsstudie genomförd av Kettunen, 

Sampson och Vuorinen (2015b), som visar på att en logisk grund för att använda sociala medier i 

vägledning är just tillgängligheten och att sociala medier fungerar som en bekväm och tillgänglig 

tjänst för vägledningssökande i allmänhet och i synnerhet för de som finner det svårt att bemöta 

vägledaren ansikte mot ansikte. Liknande resultat har Kettunen et al. (2013) kunnat redovisa i en 

tidigare intervjustudie där en av de intervjuade vägledarna säger: “It might bring a possibility to make 

contact with someone who would hardly come in otherwise.” (s.309). Respondenten i deras studie 

framhäver alltså IKT, likt Johanna och Maria gör, som en öppning för att kunna nå individer som drar 

sig för att ha ett samtal ansikte mot ansikte. Vi kan även se att OECD i rapporten, Career Guidance 

and Public Policy Bridging the Gap (2004), har ett liknande resonemang, då man framhäver att IKT 

möjliggör för vägledning att finnas på platser och tidpunkter, som återspeglar den ökade variationen 
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bland klienternas behov, vilket är något som Marcus belyser då han menar att sociala medier öppnar 

för möjligheten att möta eleverna på deras egen arena. 

 

Eleverna är ju uppväxta med allt det här … med Facebook och Instagram och sådant här. Så 

möjligheten med det här, det är ju någonstans att möta ungdomarna eller eleverna där de befinner 

sig. Det är de stora möjligheterna. Många studie- och yrkesvägledare, som jag också tycker är en 

bra idé, har ju konton på Instagram eller Facebook för att kommunicera med eleverna på det 

sättet. För det handlar ju någonstans om att man ska möta eleverna på deras arena. (Marcus, 33 

år, gymnasieskola) 

 

Sofia anser också att IKT-baserade verktyg gör det möjligt att möta eleverna på den tekniska nivå de 

befinner sig och hon menar att det är konstigt om vägledarna inte strävar efter att tala samma språk 

som eleverna gör. 

Jag tänker att det blir väldigt märkligt om vi, som studie- och yrkesvägledare, inte är där 

eleverna är. (Sofia, 41 år, gymnasieskola) 

 

Vi kan se att de allra flesta av våra intervjupersoner uttrycker IKT-baserade verktyg, såsom sociala 

medier, som något användbart och att de ser att det finns en stor potential för IKT i vägledning. Vår 

intervjuperson Maria, lyfter upp detta när hon säger:  

 
Vi skulle kunna använda IKT i mycket större utsträckning. Vi har till exempel efterlyst en app, 

som bara skulle kunna vara vår verksamhet, för att nå ut med meddelanden eller där man kan 

hämta information. (Maria, 47 år, gymnasieskola) 

 

Vi kan se flera paralleller till Kettunen et al. (2013, 2015b) och OECD (2004), där resultaten stämmer 

överens med vårt, men vi kan även identifiera olikheter. Bland annat anser de intervjuade vägledarna i 

Kettunen et al. (2015b) sig inte övertygade om sociala mediers potential för andra typer av vägledning, 

än att dela information, medan våra intervjupersoner ser en potential för IKT-baserade verktyg i 

vägledning. Exempelvis Maria och Marcus belyser båda sociala medier som Facebook och Instagram. 

Vägledning via Skype och chattprogram är något som Johanna, Sofia och Maria lyfter fram och 

Fredrik berättar även om potentialen med Youtube.  

 

Vi har en Youtube-kanal också, men det är mer som en rolig grej. Vi brukar filma saker på 

skolan […]. Sedan har vi gjort en presentationsfilm av skolan […] och jag har även gjort en 

praofilm som information inför åttornas prao, så jag använder Youtube också på något sätt för att 

nå ut. (Fredrik, 37 år, grundskola) 

 

Fredrik säger i början att det mer är en rolig grej än till exempel en informationskanal, men vi kan i 

takt med att Fredrik berättar urskilja tydliga informationsinsatser genom Youtube-kanalen och han 

berättar även att skolan ser Youtube som ett alternativt sätt att nå ut med information. I ett komplext 

samhälle måste människor inhämta kunskap med verktyg som matchar samhället, menar Säljö (2000). 

Vi uppfattar komplexitet i det här fallet som kunskapsförmedling och ser Fredriks initiativ som ett sätt 

att använda både intellektuella och fysiska redskap för att sprida information i en miljö, i vilken 

målgruppen har lättare att ta till sig kunskapen. 
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7.2 Vägledarnas uppfattning av studie- och 

yrkesvägledarutbildningen i relation till 

förvärvade kunskaper om IKT 
Under intervjuerna tonade en bild fram av att studie- och yrkesvägledarutbildningen inte tillgodosett 

relevanta kunskaper om IKT. Samtliga vägledare har ovan framhävt IKT som ett område med stor 

användningspotential, men de är också samstämmiga i att de inte fått med sig några särskilda 

kunskaper om IKT från utbildningen. Sofia är en av vägledarna som riktar ganska skarp kritik mot 

utbildningen. 

 

Överlag tycker jag att studie- och yrkesvägledarutbildningen behöver revideras och förändras. 

Den är otidsenlig och inte samtida med … jag upplever att mycket av det som finns på 

utbildningen är förlegat. Det innebär att vi inte ligger i framkant , vi ligger i bakvatten. (Sofia, 41 

år, gymnasieskola) 

 

Sofia säger att utbildningen behöver genomgå en förändring och menar bland annat att utbildningen, i 

förhållande till samhällsutvecklingen, ligger i bakvattnet. Hon lyfter bland annat digital kompetens 

som ett utvecklingsområde, likt Högskoleverket poängterar i sin rapport (2006), där man skriver att 

IKT i vägledning rimligtvis bör inkludera kunskap om praktik och etik i användningen av asynkrona 

verktyg som e-post, webbaserade test och valstöd via olika lärplattformar. Resultat från tidigare 

forskning visar att det behövs kunskaper inom datorstödd programvara, webbplatser samt förmåga att 

hjälpa den vägledningssökande att bearbeta information (Pyle 2000 se Kettunen et al. 2015a). Alla 

vägledare vittnar om att de inte fått någon adekvat utbildning inom IKT. Vi uppmärksammar att 

Fredrik menar att den digitala kompetens han försågs med kom genom den verksamhetsförlagda delen 

av utbildningen. En praktikplats kan anses som en social konstruktion som svarar upp till samhällets 

förändring med avseende på IKT, vilket kan förklaras av Säljös (2000) resonemang att lärande sker i 

olika sociala konstruktioner. 

 

Jag tror att ganska många som gick utbildningen inte fick så mycket IT-kunskap, så det var nog 

väldigt dåligt. Fokus på vår utbildning var ju på samtalsmetodik. […] Så det var ju i stort sett 

nästan ingen fokus på hur man jobbar med datorer på jobbet, utan  det fick man ju mer sen när 

man gick ut på praktik. (Fredrik, 37, grundskola) 

 
Utifrån vad intervjupersonerna berättar så kan vi förstå att vägledarna anser att det finns behov av att 

öka kompetensen om IKT, vilket går i linje med tidigare studier (Kettunen et al. 2015a, OECD 2004). 

 

7.2.1 Känsla av osäkerhet 

Förutom att vägledarna ger uttryck för avsaknaden av IKT som specifikt kunskapsområde i studie- och 

yrkesvägledarutbildningen ger fem av dem intrycket av att det finns en oro att gå från utbildning till 

arbetsliv, vilket bland annat Sofia vittnar om: 

 

Många vägledare som jag har träffat, som är relativt nyutexaminerade … många av oss har 

upplevt att den verklighet vi möter … är vi inte förberedda på. (Sofia, 41 år, gymnasieskola) 

 

Sofia ger här intrycket av att flera vägledare känner sig oförberedda på den verklighet de möter efter 

avslutad utbildning och hon är inte ensam. Även Louise ger uttryck för en känsla av oro när hon 

berättar om hur det var att börja arbeta: 

 



 

 

24 

Det var ju lite läskigt när man började jobba liksom och skulle testa det [IKT], men man lär sig 

så fort. Det är ju liksom enkelt, så det är ju inte … alltså för mig i alla fall. (Louise, 37 år, 

grundskola) 

 

Skolverket (2015) skriver i en artikel att IKT- användning har förändrat arbetet och att tekniken kan 

verka skrämmande för personalen dels för att man inte behärskar tekniken och kan framstå som 

inkompetent inför eleverna, dels för att det kan finnas en rädsla för att tappa kontrollen över innehållet. 

Det sistnämnda kopplar vi till vägledarnas uppfattning om informationsöverflöd och svårigheterna att 

källkritiskt granska informationen man hittar och delar med eleverna, vilket vi tar upp i avsnitt 7.1.2. 

Josefin berättar att hon nog är lite rädd för att göra fel, vilket vi kopplar till det Skolverket benämner 

som rädsla för att framstå som inkompetent inför eleverna. 

 

Man är nog lite rädd för att göra fel. Det värsta är väl just om man ska ut i klass och det inte 

fungerar. Att man hade tänkt att något skulle vara på ett visst sätt och sen fungerar ingenting. 

(Josefin, 28, gymnasieskola) 

 

Vid intervjuerna framhäver två av vägledarna särskilt behovet av stöd för att kunna arbeta med IKT. 

Johanna menar att det skulle behövas en kunnig person som kan hjälpa till i arbetet och Maria säger att 

hon gärna vill att det är fler som drar tåget och hon syftar då till implementeringen av IKT i 

verksamheten. Både Maria och Johanna anspelar på att det behövs stöd för arbetet med IKT och detta 

kan grunda sig i en osäkerhet för de nya medierna eller som Högskoleverket (2006) beskriver som en 

tröskel in till tekniken. Maria menar att man under utbildningen skulle behöva kommunicera mer kring 

IKT-baserade verktyg, till exempel vilka sociala medier det finns och hur man kan använda dessa. Hon 

säger att också att det kan finnas en osäkerhet inför att arbeta med sociala medier. 

 

F1: Tror du att det finns en rädsla för att använda sig av sociala medier? 

 

Aa, det tror jag. Helt klart. (Maria, 47 år, gymnasieskola) 

 

I likhet med Maria och Johannas resonemang skriver Högskoleverket att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen måste stödja studenterna att komma över den tekniktröskel som många 

upplever och man rekommenderar utbildningarna att öka IKT-kompetensen och användningen av IKT 

i undervisningen för att stödja eleverna och rusta dem för att aktivt kunna medverka i frågor som berör 

IKT i deras kommande arbetsliv. I rapporten (2006) skriver Högskoleverket att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen bör ligga i framkant vad gäller kunskap om IKT, för att studenter efter 

avslutad utbildning dels ska kunna delta i, men även påverka eller kritiskt granska användningen av 

IKT i kommande arbetsliv. Trots det resonerar vägledarna på ett sådant sätt att vi får uppfattningen om 

att utbildningen snarare tycks ligga i bakvatten. 
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8. Diskussion 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur vägledare uppfattar IKT i vägledning och hur de 

uppfattar att studie- och yrkesvägledarutbildningen skapat förutsättningar för att kunna möta ett 

digitaliserat samhälle. Genom att intervjua åtta vägledare visar studien att vägledarna uppfattar IKT 

som ett positivt inslag i verksamheten men att de upplever en avsaknad av relevant utbildning om IKT 

i studie- och yrkesvägledarutbildningen. I det här avslutande avsnittet kommer vi att diskutera vårt 

resultat. Studien har ett kvalitativt upplägg, vilket innebär en begränsning i fråga om möjligheten att 

generalisera. Dock rymmer svaren ett kvalitativt innehåll, vilket är svårt att komma åt genom ett mer 

kvantitativt upplägg. 

8.1 Uppfattningar om IKT i vägledning 
Samhället är föränderligt och IKT tar en allt större plats och som en naturlig följd har den moderna 

tekniken även tagit steget in i skolans och studie- och yrkesvägledningens värld. Men hur uppfattas 

IKT av studie- och yrkesvägledarna? Tidigare forskning visar att IKT i stor utsträckning uppfattas som 

en positiv förändring och något som nästan blivit en nödvändighet i vägledningsprofessionen och i vår 

analys av intervjuerna kan vi konstatera att vi nått ett liknande resultat. Bland annat säger 

intervjupersonen Fredrik att IKT är en integrerad del av dagens samhälle, vilket vi kan hålla med om. 

IKT används i större och större utsträckning av människor i dagens samhälle, både privat och i 

yrkeslivet, i form av till exempel telefon, mejl, Internet eller sociala medier, vilket vi ser som en 

konsekvens av samhällets digitalisering som fick ett genomslag under 1990-talet. Samtliga av de 

intervjuade vägledarna har varit en del av den digitaliseringen av samhället och i vår analys av 

intervjuerna kan vi identifiera att några av vägledarna uppfattar begreppet IKT lite bredare och några 

lite smalare samt att de i olika utsträckning använder sig av IKT-baserade verktyg. Det ser vi bland 

annat då några av vägledarna lyfter flera olika IKT-verktyg, framför allt potentialen med sociala 

medier såsom Facebook, Instagram och Youtube, medan andra stannar vid mejl och Internet. Vi har 

använt oss av begreppen digitalt invandrad och digitalt infödd, vilket innebär att användningen av IKT 

varierar beroende på hur van man är med att använda det. Vi kan härleda den olikartade användningen 

av IKT-baserade verktyg till dessa begrepp, då vägledare med en större vana att använda IKT också 

pratar om flera olika IKT-verktyg och potentialen med dessa. Yngre generationer idag har vuxit upp 

med teknik på ett annat sätt än äldre generationer och därmed har de yngre generationerna socialiserats 

in i tekniken, vilket skulle kunna förklaras med det sociokulturella perspektivet, som anger att den 

sociala kontexten har betydelse för hur människan lär och ser på saker. Flera av vägledarna lyfter att 

unga idag har vuxit upp med tekniken på ett annat sätt än de själva gjorde och att de, trots att de anser 

sig själva ha goda tekniska kunskaper, ändå inte kommer att hänga med i den tekniska utvecklingen på 

samma sätt som de unga gör. Vi kan se att vägledarna menar att de måste anpassa sig till sin 

omgivning, vilket även tidigare forskning kommit fram till. Detta skulle kunna förklaras av att 

vägledarna behöver lära sig den digitala tekniken för att sätta det i relation till en vägledarprofession i 

förändring. Med det sociokulturella perspektivet kan vi se att det här sker ett lärande, men även en 

mediering, då vägledarna behöver ta hänsyn till fysiska artefakter och koppla samman dem med de 

traditionella vägledningssamtalen, som här skulle kunna benämnas som ett intellektuellt redskap. Vi 

kan se att vägledarna uppfattar IKT som oerhört viktigt och nästan en nödvändighet för att ens kunna 

klara av att arbeta som vägledare. Flera av intervjupersonerna framhäver datorn som en väsentlig del 

och några säger till och med att de använder datorn till näst intill allt. Vi får uppfattningen att datorn är 
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dagens kontor, men samtidigt ställer vi oss frågande till vad konsekvenserna blir av den ökade 

digitaliseringen? Vad händer om man gör sig allt mer beroende av datorn och digitala hjälpmedel?  

 

I den utsträckningen som våra intervjupersoner använder IKT tycks de göra det på ett genomtänkt sätt. 

De lyfter bland annat att datorn inte får ta fokus från själva vägledningssamtalet, utan att den bara ska 

finnas som ett komplement. Flera av vägledarna reflekterar också över källkritik. Vägledarna uppfattar 

att en konsekvens av digitaliseringen är ett överflöd av tillgänglig information, vilket gör det svårt att 

få en överblick över vad som är källkritiskt granskat, det vill säga riktigheten eller äktheten i det 

material som man delar vidare. Intervjupersonerna framhäver att det är viktigt att man vet att 

informationen man delar är korrekt och de poängterar vikten av att både vägledaren och den 

vägledningssökande ser källkritiskt på informationen som finns tillgänglig. Av vår analys framgår det 

att vägledarna känner att de kan tappa kontrollen över det tillgängliga materialet och att de delar 

mängder av information, som de inte har kontroll över hur detta tas emot av de vägledningssökande. 

Vår intervjuperson Sofia väljer att benämna detta som informationsdöden. Om vägledarna själva inte 

kan ta kontrollen över det tillgängliga materialet, kan man då förvänta sig att de vägledningssökande 

har den valkompetens som krävs för att göra väl underbyggda val? Vi tror att vägledaren i dessa fall 

riskerar att fungera mer som en länk mellan befintligt material och den vägledningssökande. Det är vår 

uppfattning, i likhet med Dresch och Lovén (2010), att vägledaren har en betydande roll när det 

kommer till att kunna tolka och relatera tillgänglig information till den enskilda individen. 

 

Något som också framkommit under intervjuerna är att vägledare känner en viss osäkerhet och rädsla 

för att göra fel, vilket vår intervjuperson Josefin belyser, när hon lyfter ett scenario då hon går ut i en 

klass, med förmodade digitalt infödda elever, och tekniken inte skulle fungera. Förutom att viljan att 

hantera IKT kan vara beroende på definitionerna digitalt invandrad och digitalt infödd, kan vi här 

misstänka att även rädslan för att göra fel eller att tekniken ska krångla, kan vara en orsak till att 

vägledare drar sig för att använda IKT i sin profession. Här tycker vi, liksom Kettunen et al. (2015a) 

att den digitala kompetensen måste höjas och att vägledare behöver utbildas i att använda IKT. Vi ser 

det positivt att Högskoleverket i sin rapport (2006) framhäver att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen i Sverige måste belysa hur IKT kan användas inom vägledningsyrket, men 

baserat på vår studies resultat kan vi ifrågasätta om studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige 

faktiskt tagit till sig av Högskoleverkets kritik. 

 

Baserat på våra intervjupersoners svar kan vi se att de använder olika IKT-verktyg som de anpassar 

utifrån varje enskilt scenario, varpå vi kan se att de individanpassar vägledningen till den 

vägledningssökande. Många vägledare lyfter bland annat vägledning på distans med hjälp av IKT. 

Bland annat Maria, Sofia och Johanna säger att man kan nå till exempel hemmasittare eller andra 

vägledningssökande som kanske inte skulle kommit till vägledaren annars. Generellt uppfattar vi, 

liksom vägledarna, detta som något väldigt positivt, men vi ställer oss ändå frågan om hur det i 

längden påverkar elever i allmänhet och i synnerhet kanske hemmasittare eller elever som ofta är 

frånvarande i skolan eller har lite svårt med det sociala överlag. Vi tror att detta kan leda till en ökad 

isolering och mindre social kontakt, som i längden kan leda till minskade sociala färdigheter och risker 

för den sociala sammanhållningen, vilket Allan Collins och Richard Halverson (2009) lyfter i boken 

Rethinking Education in the Age of Technology. Genom att anpassa sig utifrån den enskilda individens 

spelregler kan vi anta att ansvaret förskjuts från den enskilda individen till vägledaren. Hur långt ska 

en vägledare gå för att kunna möta den enskilda eleven och på vems villkor ska samtalet ske? Vad 

händer med den enskilde individens ansvar om för mycket ansvar försjukts på vägledaren? Vi ställer 

oss alltså frågan, hur mycket ska man anpassa sig efter den vägledningssökande och vad får det för 

konsekvenser? 
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8.2 Uppfattningar om studie- och 

yrkesvägledarutbildningen 
Vi anser att studie- och yrkesvägledning har en viktig samhällsfunktion som måste följa med i 

samhällsutvecklingen, vilket intervjupersonerna ger uttryck för, då de menar att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen behöver revideras för att kunna möta ett samhälle i förändring. För att 

vägledningen ska kunna utvecklas i takt med att samhället utvecklas krävs det att vägledarna har fått 

rätta förutsättningar till det. Här anser vi att studie- och yrkesvägledarutbildningen har en avgörande 

roll i att tillgodose vägledare den digitala kompetens som motsvarar samhällets efterfrågan. Ur vår 

analys tonar en, för oss, skrämmande bild fram. Ingen av vägledarna anser nämligen att de fått 

relevanta kunskaper om IKT i utbildningen. I vissa intervjuer är kritiken skarp och till exempel säger 

Sofia och Maria att studie- och yrkesvägledarutbildningen hamnat i bakvatten vad gäller IKT, 

gentemot samhällets digitala utveckling. I tidigare refererad rapport (2006) från Högskoleverket riktar 

verket, likt våra intervjupersoner, skarp kritik mot samtliga tre lärosäten i Sverige, som erbjuder 

studie- och yrkesvägledarutbildningen. Högskoleverket menar att avsaknaden av IKT är stor och att 

utbildningarna måste belysa hur IKT kan användas inom vägledningsyrket, samt stödja studenterna i 

att komma över den tekniktröskel som många upplever. Tidigare forskning har kommit fram till att 

den fulla potentialen med IKT inte uppnås i vägledningssituationen, vi tycker liksom Högskoleverket 

(2006) att studie- och yrkesvägledarutbildningen på ett tydligt sätt behöver belysa hur IKT kan 

användas inom professionen, för att därigenom öka kunskapen och kompetensen om IKT. Vi tror 

nämligen att chanserna för att uppnå den fulla potentialen med IKT i vägledningssammanhang, ökar 

markant genom ökad digital kompetens. I rapporten ger man den generella rekommendationen att: 

Öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen. Rapporten skrevs 2006 och flera av 

våra intervjuade vägledare tog examen så sent som 2011, 2012 och 2013. Vi anser att det är 

skrämmande att höra när vägledarna berättar om att utbildningen inte gett dem relevanta kunskaper om 

IKT, detta trots att sex av våra intervjupersoner tagit examen flera år efter att rapporten offentliggjorts. 

För att utveckla studie- och yrkesvägledningen i takt med den digitala utvecklingen anser vi att 

samhällets tekniska förändringar måste avspeglas i studie- och yrkesvägledarutbildningen, vilken vi 

även kan härleda till våra informanters svar, då de efterlyser förändringar i utbildningen, för att 

kommande studenter ska kunna möta och hantera modern teknik på ett bra sätt. 

 

Genom åren har flera kompetenssatsningar, för ökad IT-användning i skolan, genomförts, men ingen 

satsning har varit direkt riktad till studie- och yrkesvägledare, men som vi nämnt tidigare genomför 

Skolverket tillsammans med Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö högskola, en kurs om IKT, 

riktad mot studie- och yrkesvägledare, som tre av våra intervjupersoner har valt att läsa. Utifrån 

intervjuerna har vi också förstått att våra intervjupersoner förvärvat sin kunskap och kompetens om 

IKT på egen hand och att det främst skett efter att de börjat arbeta. Då studie- och yrkesvägledare ska 

hjälpa den vägledningssökande att navigera bland information i ett högteknologiskt samhälle ställer vi 

oss frågande till hur detta ska gå till när samhället i allmänhet och de vägledningssökande i synnerhet 

tycks ligga längre fram vad gäller digital utveckling och digital kompetens, än studie- och 

yrkesvägledarna. När vägledare behöver fortbilda sig, på eget initiativ, för att få grundläggande 

kompetens om IKT och dess användningsområden i vägledning, tror vi att vägledningen i Sverige, 

redan på en grundläggande nivå, kan bli väldigt ojämlik. Därför skulle vi gärna se att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen i Sverige, tidigt under utbildningen, arbetar med att socialisera in 

studenterna i den digitala vägledningsvärlden, och ge dem kunskaper och kompetens om IKT, som står 

i proportion till vad som kan förväntas av framtida arbetsgivare. 
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8.3 Konklusion 
Med utgångspunkt i den genomförda studien anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar. 

Genom analysen kan vi se att intervjupersonerna är positiva till IKT och de uppfattar det som ett 

viktigt verktyg i vägledningen. Vi kan också konstatera att vägledarna anser att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen inte ger studenterna relevanta kunskaper om IKT och dess 

användningsområden i vägledning. Vägledarna har skaffat sig den digitala kompetensen på egen hand, 

men samtliga vidhåller att studie- och yrkesvägledarutbildningen behöver förändras för att öka 

studenters digitala kompetens. Slutligen tycker vi att ett intressant forskningsområde skulle vara att 

undersöka vilka konsekvenserna blir när vägledningen blir allt mer digitaliserad. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet som nu är 

inne på vår sista termin och det är nu dags för oss att göra vårt examensarbete. Syftet med följande 

studie är att undersöka studie- och yrkesvägledares uppfattningar om IKT kopplat till vägledning och 

hur de anser att studie- och yrkesvägledarutbildningen skapat förutsättningar för att möta samhällets 

digitalisering. 

 Till denna uppsats söker vi ett antal verksamma studie- och yrkesvägledare som har 

möjlighet att deltaga i en intervju som på grund av tidsbegränsning för uppsatsarbetet, gärna får ske 

under vecka 14, 15 eller 16. Intervjun beräknas ta cirka 30-40 minuter. 

 Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta deltagandet i intervjun. 

All information från deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att du kommer vara 

helt anonym och den information som kommer fram vid intervjun inte kommer att kunna kopplas till 

dig så du kommer inte att kunna identifieras. Med ditt medgivande, önskar vi få spela in intervjun, för 

att säkerställa att informationen är korrekt när vi ska analysera materialet. Vi kommer efter att vi 

sammanställt intervjun och färdigställt studien att radera allt material. 

I och med detta brev vill vi tillfråga dig om du har möjlighet att deltaga i en intervju? Kan du tänka dig 

att ställa upp och hjälpa oss i vår studie? Hör av dig till oss så snart som möjligt! Har du några frågor 

angående uppsatsen önskar vi att du kontaktar oss. 

 

 

David Spak: xxxx 

mejl: xxxx 

Nadja Rahunen: xxxx 

mejl: xxxx 

 

Med vänlig hälsning,   

David Spak och Nadja Rahunen 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Allmänna frågor 

 Ålder: 

 Kön: 

 Yrkeserfarenhet: 

 Teknikvana: 

 

Frågeställning 1: Vilken är studie - och yrkesvägledares uppfattning om informations- och 

kommunikationsteknik i vägledning? 

 Vad är din uppfattning om informations- och kommunikationsteknik? 

 Hur ser du på IKT i vägledning? 

o Vilka möjligheter ser du med IKT i vägledning? 

o Vilka begräsningar ser du med IKT i vägledning? 

 Vilket utrymme har det digitala i din verksamhet? (Förberedelse inför mötet/samtalet?) 

 Har IKT inverkat på din yrkesroll?  

o På vilket sätt? 

o Hur har det förändrat din yrkesroll i mötet med vägledningssökande? 

o Om nej; tror du att IKT kan förändra din yrkesroll? 

 Upplever du att behovet av IKT har förändrats under den tiden du arbetat som vägledare? Och 

i så fall hur?   Upplever du att behovet av IKT har förändrats överlag? 

 Upplever du att den digitala tekniken medfört att något gått förlorat vid mötet med den 

vägledningssökande? 

 Upplever du att den digitala tekniken medfört vinning vid mötet med den 

vägledningssökande? 

 Har det varit självklart att införliva IKT i din verksamhet? Varför/varför inte? 

o Hur upplever du att det arbetet varit?  

o Har du stött på förhinder i samband med detta? 

 Ibland pratar man om “invandrare” och “infödda” i tekniken? Skulle du säga att du tillhör 

någon av dessa? Något mer eller mindre? 

 Hur tror du att vägledningen påverkas beroende på om man är “invandrad” eller “infödd” i 

tekniken? 

 Skulle du vilja använda sig mer av IKT i din verksamhet? 

o Om ja, på vilket sätt? 

o Om nej, hur kommer det sig? Skulle du vilja använda IKT på något annat sätt än i 

dagsläget? T.ex. använda andra digitala hjälpmedel eller liknande? 

 

Frågeställning 2: Hur upplever studie- och yrkesvägledare att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen förberett dem inom området informations - och 

kommunikationsteknik?  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 Hur bekväm känner du dig med att använda IKT? ( Upplever du att du skulle kunna känna dig 

mer/mindre bekväm? Med tanke på nästa fråga) 

 Hur pass tycker du att du hänger med den samhälleliga digitala utvecklingen? 

 Upplever du att via studie- och yrkesvägledarutbildningen kunnat tillgodose dig kunskaper 

inom IKT? Varför/varför inte? Om nej: Var har du förvärvat dina kunskaper inom IKT? 

 Har du fortbildat dig? Osv? 

 Anser du att du, genom utbildningen, förvärvat relevanta kunskaper inom IKT? På vilket sätt? 

Varför inte?   (Omvandla mot om de känner sig rustade.  

 Hur anser du att studie- och yrkesvägledarutbildningen kan bidra för att stärka blivande 

vägledares kompetens inom IKT?    

 Mycket är digitalt i dagens samhälle och efterfrågan på digital kompetens ökar. Hur anser du 

att utbildningen kan tillgodose efterfrågade digitala kompetenser hos studenter på väg ut i 

arbete? 

 Anser du att studie- och yrkesvägledarutbildningen har de rätta förutsättningarna för att rusta 

studenterna att möta dagens digitaliserade samhälle? Hur? Vad kan förbättras? Vad kan 

utvecklas? Vad behövs inte förbättras?



 

 

 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 
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