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Abstrakt  
Då konkurrensen på arbetsmarknaden ökat, har även förväntningarna på den enskilde 
individen ökat att hålla sig anställningsbar. Tidigare forskning har visat att gymnasieelever 
upplever saknade arbetsmarknadskunskaper vid övergången från skola till arbetsmarknad 
varav frågan om arbetsmarknadskunskap i skolan blir ytterst aktuell. Denna kvalitativa 
studie behandlar en viktig pedagogisk del, d.v.s. läran om arbetsmarknaden. Tidigare funna 
undersökningar har enbart berört elever, vilket var en av de avgörande faktorerna till att 
denna studie fokuserat på ett bredare perspektiv. Undersökningen beskriver med 
fenomenografisk inspiration, hur elever, lärare och rektor inom ett samhällsvetenskapligt 
program, kan uppleva att skolan förbereder gymnasieelever med kunskaper om 
arbetsmarknaden. Genom semistrukturerade intervjufrågor har sex intervjuer gjorts, tre 
bland elever, två bland lärare samt en med rektor. För studiens bredd intervjuades elever och 
lärare från olika inriktningar inom det samhällsvetenskapliga programmet. Den insamlade 
empirin har behandlats av repetitiv karaktär d.v.s. datan har kodats, tolkats och 
sammanställts. Studiens resultat visade att upplevelserna av arbetsmarknadskunskap i 
skolan skiljde sig åt inom de olika nivåerna. En slutsats pekade således på en problematik i 
undervisningen p.g.a. otydlig struktur från skolans sida samt de olika nivåernas syn- och 
förhållningssätt till arbetsmarknadskunskap i skolan. 
 
Nyckelord: Anställningsbarhet, arbetsmarknadskunskap, unga på arbetsmarknaden, ungas 
anställningsbarhet, övergång skola – arbetsmarknad.   
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Introduktion  

Inledning  
Denna studie belyser övergången mellan utbildning och arbetsmarknad samt läran om 
arbetsmarknaden. Undersökningen behandlar upplevelser från elever, lärare och rektor om 
hur skolan förbereder elever med arbetsmarknadskunskap inom det samhällsvetenskapliga 
programmet.  
     Varför denna inriktning valts, grundar sig utifrån tidigare forskning inom övergången 
från skola till arbetsmarknad. Tidigare undersökningar vad gäller ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden har visat att elever upplever brist på arbetsmarknadskunskap i skolan. 
Forskare menar att arbetsmarknadens komplexitet har ökat och många ungdomar har svårt 
att etablera sig på arbetsmarknaden (Lidström, 2009; Arbetslivsinstitutet, 2006). Ökade 
kompetenskrav tillsammans med expansion av utbildningar och ekonomins omvandlingar, 
ligger bl.a. till grund för komplexiteten. Vidare inkluderas även individualisering, normen 
om anställningsbarhet, och exkludering (Lidström, 2009).  
     Många ungdomar i övergången från skola till arbetsmarknad upplever utmaningar. Dessa 
utmaningar involverar bl.a. tolkning av yrkesbanor, yrkesidentitet och hur de skaffar sig 
legitimitet. För individer med arbetslivserfarenhet kanske dessa processer låter som 
vardagsmat, men för ”nybörjare” direkt från skolan, blir det främmande kvalitéer 
arbetsmarknaden efterfrågar (Nyström, 2009).  
     Utifrån de komplexa begrepp och processer vad gäller individens anställningsbarhet, 
arbetsmarknadens krav, strukturella samhällsvillkor och övergång från utbildning till 
arbetsmarknad, handlar inte arbetsmarknadskunskap enbart om att välja rätt utbildning till 
arbetsmarknadens efterfrågan. Idag involveras bl.a. identitetsutveckling 
(självförtroende, självkontroll och självkänsla) och anställningsbarhetens innebörd 
(Lidström, 2009; Pool & Sewell, 2007). Förändringen på arbetsmarknaden har gjort den 
enskilde ansvarig för att möjliggöra sin karriär likt ett individuellt projekt. Forskare menar 
karriär i en självuppfyllande bemärkelse samt uttryck för personliga värderingar och 
identitet (Nyström, 2009). 
     Konsekvenserna vid brist på arbetsmarknadskunskap i skolan, kan komma att betyda en 
minskad anställningsbarhet hos eleverna när de senare ska integreras på arbetsmarknaden 
(Lidström, 2009). Samarbetet mellan utbildning och arbetsmarknad utgör därför en viktig del 
i elevers anställningsbarhet. I och med arbetsmarknadens utveckling av struktur och krav, 
ställs därför högre förväntningar på arbetsmarknadskunskap i skolan (Lidström, 2009; 
Nyström, 2009). Kunskapsfrågan involverar elever, lärare och rektorer, som främst bör 
uppmärksamma elevernas upplevelser för att kunna utveckla socialiseringen av dem. 
     Sammantaget har tidigare forskning inom området fokuserat lite på upplevelsen från 
skolans ”helhet” d.v.s. skolans olika nivåer t.ex. elever, lärare och rektor. För att kunna uttala 
sig om ”skolan” blir det därför aktuellt att undersöka upplevelser ur ett bredare perspektiv. 
Således får inte enbart eleverna komma till tals, utan även lärarna och rektor. Hur upplever 
de tre nivåerna arbetsmarknadskunskap i skolan?  
     Vidare kan helhetsbilden utgöra ett viktigt verktyg för att skapa lösningar på 
problematiken och bidra till en närmare samverkan mellan skola och arbetsmarknad.      
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Disposition  
I bakgrunden behandlas arbetsmarknadens komplexitet följt av anställningsbarhet och dess 
innebörd för elever. Vidare beskrivs elevers brist på arbetsmarknadskunskap. Bakgrunden 
ger en bredare förståelse kring den problematik som presenteras i inledningen. Studien 
centrerar begreppet anställningsbarhet, eftersom begreppet utgör en avgörande roll för 
individen inför och inom arbetsmarknaden. Efter bakgrunden redogörs studiens 
problemområde och syfte följt av metod, resultat och diskussion. Avslutningsvis ges förslag 
till framtida studier inom området.     

 

Bakgrund 

En komplex arbetsmarknad – ställer mer krav på individen 
Tidigare var det vanligare att arbeten tilldelades individer utifrån deras praktiska färdigheter 
inom ett visst område. Dessa färdigheter var något arbetaren lärt sig under lång tid och ofta 
under lärlingskap. Inom produktionsprocessen var det därför arbetaren som stod för alla 
moment från början till slut. Under individens livstid var det vanligare med en livslång 
anställning istället för varierande arbetsplatser och anställningar. Arbetarens kompetens 
inom arbetsuppgiften var även av högsta prioritet (Giddens, 2007). Det handlade således inte 
om personlig lämplighet, utan kunskap i uppgiftens område.  
     Mycket inom arbetsmarknaden har förändrats sedan dess, där arbetstagare och 
arbetssökande genomgått förändring av exempelvis arbetets lokalisering, industriell 
teknologi (arbete utfört av maskiner), flexibla produktioner och flexibel arbetskraft. 
Arbetsmarknadens utveckling har gjort fler arbetare till ”portföljarbetare”, vilket innebär att 
individen inte lika ofta väljer en livslång anställning. Istället bär den arbetande eller 
arbetssökande med sig en kunskaps- och färdighetsportfölj innehållande arbetsmeriter och 
referenser. Portföljarbeten har på så vis inneburit slutet för en livslång anställning på samma 
arbetsplats (Giddens, 2007).  
     Nya arbetsmönster har tillkommit inom dagens arbetsmarknad vilket kan ses både 
positivt och negativt. Vissa menar att det är skönt att variera mellan olika arbeten och skapa 
erfarenheter av mer än endast en chef och arbetsplats. Medan andra påstår att det 
uppkommer en anställningsotrygghet i och med en destabiliserad tillvaro (Giddens, 2007).  
     Sammantaget är det svårt att beskriva arbetsmarknaden med ett fåtal ord. Tittar man på 
utvecklingen har vi gått från målet att överleva med en inkomst som täcker mat på vårt bord, 
till att det idag till största del handlar om personliga förändringar och vår identitet 
(Nyström, 2009). En komplex arbetsmarknad har skapats, där det inte längre är frågan om 
rätt utbildning till rätt yrke i rätt tid, utan där personlig lämplighet tillsammans med gedigen 
erfarenhet är ytterligare måsten. Konsekvenserna av att arbetsmarknaden ställer allt högre 
krav på den enskilde individen, kan allt mer komma att likna en ”survival of the fittest-
process”. En process som kan vara svår för ungdomar att förstå d.v.s. att det råder en stor 
konkurrenssituation på arbetsmarknaden. Genom arbetsmarknadens struktur och krav blir 
därför frågan om ungdomars övergång från skola till självständighet och arbetsmarknad 
högaktuell (Lundahl, 2011). Det livslånga lärandet, utbildning och kunskap har aldrig varit 
så angeläget som nu vad gäller ungdomars arbetsrelaterade utveckling (Lundahl, 2011).     
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är stor jämfört med andra EU länder (Lundahl & Olofsson, 
2014) och behöver uppmärksamhet. De effekter bristen på arbetsmarknadskunskap bär med 
sig, är även fattigdom bland unga (Lundahl & Olofsson, 2014). Siffror från 
Arbetsförmedlingen (2013) visar en ökad ungdomsarbetslöshet. Från 2003 till 2012 har 
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skillnaden i antal arbetslösa ungdomar stigit från 40, 000 till 134, 000 (Arbetsförmedlingen, 
2013).  
     Öppnar vi dörren till årskurs tre på gymnasieskolor, där många elever står inför 
övergången till arbetsmarknadens värld, kan man kanske tycka att eleverna bör inneha 
grundläggande kunskaper om arbetsmarknaden. Först och främst bör elever tillgodoses 
kunskaper kring de mer ”synliga” fenomen som t.ex. rätt utbildning i rätt tid, men kanske 
viktigast av allt de ”osynliga” i form av anställningsbarhet. Anställningsbarhet 
(employability) är ett väl diskuterat begrepp inom arbetsmarknaden. Begreppet styr kanske 
den mest avgörande delen av hur utsikterna för individens karriär ser eller kommer att se ut 
(Lidström, 2009). Anställningsbarheten utgör i denna studie ett huvudbegrepp på grund av 
dess egenskaper och betydelse för individen på arbetsmarknaden. Begreppet employability 
används världen över och har en komplex innebörd vilket definieras i nästkommande 
underrubrik.  

Anställningsbarhet och dess betydelse för elever 
Begreppet anställningsbarhet är inte så lätt att förklara. Det är ett vitt och diffust fenomen 
med få bevis för vad begreppet egentligen står för (Clarke, 2008; Pool & Sewell, 2007). Idag 
används begreppet i stor utsträckning både nationellt och internationellt för att förklara olika 
aspekter kopplat till arbete och karriär (Clarke, 2008). Anställningsbarhet kan diskuteras från 
olika perspektiv där t.ex. staten, arbetsgivare och individen kan se olika på fenomenet 
(Clarke, 2008; Lidström, 2009). För en arbetsgivare kan begreppet handla om att matcha 
utbud med efterfrågan och för staten kan det röra sig om att uppnå full sysselsättning 
(Lidström, 2009). Dock ligger det primära perspektivet i denna studie på individen, där 
anställningsbarheten ökar chansen till ett jobb och en karriär (Lidström, 2009).  
     Clarke (2008) menar att anställningsbarhet på individnivå kan definieras i termer av 
förmågor, attityder, individuella egenskaper och beteenden, vilket måste ses i samband med 
individens arbetsrelaterade färdigheter (arbetslivserfarenhet, utbildning) och 
arbetsmarknadens möjligheter.  
     Begreppet har kommit att få en ny form av uppmärksamhet inom de senaste tio åren.  
Forskare menar att det idag är viktigt att skilja på begreppen anställning och 
anställningsbarhet (Fejes, 2010). Anställning centrerar sysselsättningsfrågor inom anställning 
och arbetslöshet utifrån en utbuds-/efterfrågemodell. Anställningsbarhet handlar om 
individens förmåga till anställning d.v.s. fokus ligger på begreppets sista del ”-barhet” 
(Berglund, 2009). 
     Pool och Sewell (2007) har utifrån befintlig forskning vad gäller begreppet 
anställningsbarhet, tagit fram ”CareerEdge - The key to employability”. En modell som 
förtydligar begreppet anställningsbarhet på ett enkelt sätt för bl.a. studenter. Bilden nedan 
visar deras definition av begreppet, där en uppsättning färdigheter, kunskaper, förståelse 
och personliga egenskaper stärker individens chanser till att säkra ett yrke. Bilden utgör 
formen av en nyckel som består av betydande delar för att individen smidigt ska kunna 
öppna anställningsbarhetens dörr. I nyckelns hjärta involveras individens karriär, utveckling 
och lärande tillsammans med arbetslivserfarenhet, intelligens, allmänna färdigheter och 
förståelse. Vidare via nyckelns längd som samspelar med de tidigare nämnda egenskaperna, 
uppkommer reflektion, utvärdering, tron på den egna förmågan och självkänsla.  Författarna 
menar dock inte att avsaknad egenskap eller kompetens i nyckeln ska göra individen icke 
anställningsbar, utan endast mindre anställningsbar.  
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Figur 1 Anställningsbarhetens nyckel (Pool & Sewell, 2007, s. 281). 
 
Sammantaget har Berglund (2009), Clark (2008), Lidström (2009) samt Pool & Sewell (2007) 
något gemensamt i sina begreppsdefinitioner, nämligen att individuella beteenden och 
egenskaper utgör stor betydelse. Kompetens och utbildning är inte någon garanti idag, d.v.s. 
många individer innehar lika kompetens. Detta resulterar i större uppmärksamhet till 
individens beteende och individuella egenskaper (Clarke, 2008). Denna typ av beskrivning 
av anställningsbarheten, förtydligar en stor del av dagens arbetsmarknadskrav och 
komplexitet. I denna studie refereras begreppet anställningsbarhet till Pool och Sewell’s 
(2007) definition, d.v.s. en växelverkan mellan individens färdigheter, förmågor, beteenden, 
erfarenheter, individuella egenskaper och arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden ligger dock 
utanför individens kontroll men utgör en viktig del att förstå inom anställningsbarheten 
(Clarke, 2008). Det betyder att arbetsmarknadens del inom anställningsbarheten, handlar om 
hur arbetsmarknadens krav samverkar med individens individuella egenskaper för att öka 
dennes anställningsbarhet (Berglund, 2009).  
     Övergången från skola till arbete är den första stora anpassningen unga vuxna genomgår i 
karriären (Feldman & Ng, 2007). Tidigare forskning visar att eventuella hinder och 
utmaningar i övergången kan påverka elevernas anställningsbarhet både positivt och 
negativt (Feldman & Ng, 2007). Resultatet i och med att det livslånga lärandet gått utanför 
skolans ramar, har inneburit mer krav på den lärande (Fejes, 2010). Individen står ytterst 
ansvarig för sin egen anställningsbarhet. Förr klandrade individen allt oftare 
arbetsmarknadens struktur, brister samt utbildningssystem vid arbetslöshet (Fejes, 2010).       
     Emellertid är det viktigt att tydliggöra att det är skillnad på individens ansvar för sin 
anställningsbarhet gentemot individens ansvar för kunskap om anställningsbarhetens 
innebörd. 
     Många av gymnasieeleverna står på arbetsförmedlingens trappa efter studenten helt utan 
kunskap om vad arbetsförmedlingen kan hjälpa till med. Majoriteten av ungdomarna tror att 
arbetsförmedlingen ska ge dem ett jobb. Ungdomarna har ytterst liten aning om hur de 
själva innan examen skulle kunnat undvika arbetslöshet. Forskning visar att 
långtidsarbetslösa, vilket innebär att individen inte varit sysselsatt under sex månader eller 
mer, löper stor risk för depression (SOU 2006:102). Det är även beräknat att 30-40 % av 
ungdomar riskerar komplicerade och svåra karriärer vid längre arbetslöshet (Lundahl, 2011). 
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Arbetslösheten utgör som tidigare nämnts, ett stort samhällsproblem som kräver mycket 
uppmärksamhet. En ingång till att försöka minska problemet, kan vara just relevant 
arbetsmarknadskunskap i skolan. 
     Organizational for Economic Cooperation and Development (OECD) påpekar risker med 
en kortsiktig lösning vad gäller övergången. De menar att en långsiktig struktur måste till för 
att unga vuxna ska tillhandahålla de kunskaper de behöver för inträde på arbetsmarknaden 
(Lundahl, 2011). Bevisligen är det t.ex. viktigare att fokusera på en växelverkan mellan att 
arbeta under skoltid än att se ”skola först- jobb efter” (Lundahl, 2011). Pool och Sewell (2007) 
visar att akademiker med arbetslivserfarenhet är mer benägna att få arbete än de utan. Lika 
så menar Patton och Smith (2010) att gymnasieelever som arbetar deltid under studietiden 
eller sommarjobbar, har en högre anställningsbarhet.  
 

Although career exploration can occur within many places and in multiple ways, 
the work environment is an especially opportune context where adolescents can 
explore their identities and social roles, while developing vocationally relevant 
skills (e.g., social skills and problem-solving abilities) and interests (Patton & 
Smith, 2010, s. 56). 

 
Citatet menar att arbetsplatsen kan hjälpa elever att utforska sin identitet och sociala roller 
vilket har ett stort inflytande på elevens anställningsbarhet (Patton & Smith, 2010). Elever 
med extrajobb under gymnasietiden kan tycka att de redan identifierat sin yrkesroll och vet 
vad arbetsmarknaden innebär. Dock är arbetsmarknadens krav mer komplicerade än så 
(Feldman & Ng, 2007). Samhället sätter upp förväntningar på individen för antingen rollen 
som student eller arbetare. Att arbeta deltid under studietiden, involverar därför helt andra 
förväntningar på individen än på en heltidsarbetare. På så vis kan deltidsjobb under 
studietiden även ge snedvridna förväntningar (Feldman & Ng, 2007).  

Individutveckling och elevers brist på arbetsmarknadskunskap  
I en utredning av SOU (2006:102) har det samtalats med över 100 unga vuxna från olika orter 
inom Sverige kring deras situation vad gäller övergång från skola till arbetsmarknad. En 
tydlig bild indikerade gymnasieelevernas kunskapsbrist om arbetsmarknaden. 
Undersökningen visade även elevernas önskan om mer arbetsmarknads- och 
arbetslivsinformation under varje årskurs. Eleverna önskade bättre rådgivning i skolan om 
studievägar, samhället och arbetsmarknaden, samt tillgång till arbetsförmedlingens 
åtgärdspaket på lika villkor som övriga arbetslösa (SOU, 2006:102). Nyström (2009) visar 
även i sin studie att elever saknat grundläggande kunskaper om hur det går till att komma 
direkt från studier in på arbetsmarknaden.  
     I och med att arbetsmarknaden utvecklat en ökning av individualiseringen, där individen 
idag står till ansvar för uppgifter och funktioner, som tidigare låg på kollektivet (Nyström, 
2009), innebär det större krav på den individuella förmågan. Identitetsutvecklingen blir 
således ett oundkomligt begrepp i och med övergången från skola till arbetsmarknad. 
     Flum och Kaplan (2012) lyfter identitetsskapandet i skolan. Författarna förhåller sig en 
aning kritiska och menar att kunskap har kommit att utgöra en bredare kontext, volym och 
tillgänglighet inom utbildning. Detta innebär att strävan efter kunskap i bemärkelse av 
endast en innebörd blir meningslöst för elever. Gymnasieelever behöver mer utbildning 
idag, som syftar till att främja deras identitetsutveckling. Främst i mån av självkännedom, 
värderingar, mål och kompetens inför arbetsrelaterad och personlig förändring. Denna del 
av utbildning/kunskap underlättar elevernas senare möte med de förändringar de står inför 
efter skolan (Flum & Kaplan, 2012).  
     I övergången spelar även den inre psykosociala kontexten stor roll för gymnasieelever 
(Phillips, Blustein, Jobin-Davis & White, 2002). Den psykosociala delen har emellertid inte 
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uppmärksammats lika frekvent som kunskap om rätt kompetens på arbetsmarknaden. 
Föräldrar, vänner och personliga intressen är något som starkt förknippas med elevers 
förberedelser inför arbetsmarknaden. Individens övergång påverkas där av komplexa 
uppsättningar relationer (Phillips et al, 2002). Vidare visar en forskningsteori på att individen 
intar olika roller utifrån de olika kontexter denne befinner sig i. Varje roll har en uppsättning 
sociala förväntningar såsom yrkesroll, roll som ungdom och/eller student (Feldman & Ng, 
2007). Detta innebär att individen förhåller sig olika utifrån sin aktuella situation i samhället 
(Feldman & Ng, 2007). Både Feldman & Ng (2007) samt Phillips et al (2002) nämner för 
elever kanske ”osynliga” faktorer, som påverkar dess övergång och anställningsbarhet. Att 
synliggöra dessa blir en åtgärd som i sin tur kan gynna elevens förståelse inför en eventuell 
övergång.  
     En förutsättning för att öka elevers anställningsbarhet är att fenomenet medvetengörs av 
skolan inför elevers övergång från skola till arbetsmarknad. Ju förr eleverna kommer i 
kontakt med rollen desto bättre. Har eleverna introducerats tidigt till en rollutveckling de 
förr eller senare kommer möta, ökar det chanserna till jobb och karriär (Fejes & Berglund, 
2009).  

Alternativa åtgärder 
Utifrån tidigare forskning tyder helhetsbilden på att individens karriär, kompetens och 
färdigheter för livslångt lärande, bestämmer större delen de val och vägar individen ska gå 
genom karriären. Det råder enighet om att skolan utgör en bild av ett ”karriärcentrum” och 
har som skyldighet att lära ut färdigheter och kompetenser, som gör elever klara för en 
framgångsrik övergång (Mittendorf, Brok & Beijaard, 2011). I vetskap om detta har några 
skolor i Nederländerna börjat införskaffa karriärsamtal i den pedagogiska 
utbildningsplanen. Denna typ av plan kan liknas med Personal Development Plan (PDP), 
vilket arbetstagare ofta kommer i kontakt med på arbetsplatser. PDP står för personlig 
utvecklingsplan och utgör en handlingsplan och process för individens karriärutveckling 
(Mittendorf, Brok & Beijaard, 2011). Inom PDP diskuterar arbetstagaren sin chef bl.a. 
individens medvetenhet, värderingar, förmågor, mål och utvecklingsmöjligheter (U. Sedin, 
personlig kommunikation, 28 november, 2013). I och med att införskaffa integrerad 
karriärutveckling i undervisningen kan lärarna hjälpa eleverna med att styra och reflektera 
över elevernas egna lärande. De kan även hjälpa eleverna med deras ambitioner och 
prestationer där ett av huvudmålen utgör yrkesidentitet (Mittendorf, Brok & Beijaard, 2011).   
     Hur ser det då ut i Sverige? För cirka två år sedan har en ekonomisk förening påbörjat ett 
arbete som centrerar arbetsmarknadskunskap i skolan. Föreningen är än så länge endast 
aktiv i två orter i Sverige. Arbetet sker i form av att kommunikatörer föreläser om 
arbetsmarknaden vid besök på olika skolor i kommunen. Arbetet involverar elever, lärare 
och föräldrar och är ett samverkansprojekt mellan offentlig och privat verksamhet. Målet är 
att göra ungdomar anställningsbara genom att skapa större förståelse om hur arbetslivet och 
arbetsmarknaden ser ut. Genom detta kan eleverna göra mer medvetna val både mot vidare 
studier eller jobb. Tillvägagångssättet ses likt en komplettering till studie- och 
yrkesvägledning, där SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) vill att alla kommuner ska 
arbeta för en tätare samverkan mellan skola och arbetsmarknad (G-B. Hägglund, kommunal 
näringsutvecklare, personlig kommunikation, 11 mars, 2014).  

Det livslånga lärandet 
För att svara på hur kunskaper om arbetsmarknaden ska medvetengöras för elever, kommer 
vi oundvikligen in på det livslånga lärandet. Anställningsbarheten stärker sambandet mellan 
utbildning och arbete samt strategier för det livslånga lärandet (Lidström, 2009). Länge har 
det livslånga lärandet relaterats till lärande inom skolans verksamhet. Idag ser det dock 
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annorlunda ut, då begreppet kan relateras till många olika lärprocesser inom samhället 
(Fejes, 2010). Två exempel på processer som bl.a. involverar livslångt lärande är det 
vardagliga livet och arbetslivet. Utgångspunkten i begreppet fokuserar alltid individen med 
insikt om att individen innehar olika behov samt att dessa behov förändras med tiden 
(Skolverket, 2000). Skolverket (2000) menar även att det är samhällets skyldighet att 
förbereda individen med förutsättningar utefter den enskildes behov. Det innebär att skolans 
roll (bl.a. att förbereda elever med förebyggande kunskaper inför arbetsmarknaden), får 
strålkastaren riktad mot sig. Fejes (2010) menar att utbildning och det livslånga lärandet är 
två viktiga komponenter för en ökad anställningsbarhet.  
     Vad gäller övergången från skola till arbetsmarknad samspelar den pedagogiska delen 
med sociologins område. Pedagogiken lever i detta fall inom sociologins värld där elever lär 
utifrån det arbetsmarknaden kräver (Nørgraad & Ziehe, 2004). Det handlar i detta fall inte 
enbart om den klassiska pedagogiska processen d.v.s. lärare - elev, utan involverar 
relationen mellan människan och samhället. Vidare kan vi se behovet av skolans hjälp att 
mätta elevers behov av en mer djupgående kunskap om arbetsmarknaden. Individen står 
alltid i fokus och eftersom var och en alltid har rätt till utbildningsmöjligheter (Skolverket, 
2000), är det viktigt att se skolan som en viktig aktör vad gäller förebyggande lösningar på 
problemet.  

Problemformulering 
Då arbetsmarknaden gett oss alla en gemensam nämnare d.v.s. kravet att hålla oss 
anställningsbara (Lidström, 2009), blir frågan om arbetsmarknadskunskap i skolor ytterst 
aktuell. I och med att elever upplever en saknad av arbetsmarknadskunskap uppkommer en 
relevant del inom pedagogiken, nämligen läran om arbetsmarknaden. Enligt läroplanen för 
gymnasieskolan (Lgy 2011) ska en nära samverkan råda mellan gymnasieskolan och 
arbetsmarknaden (Skolverket, 2011). Tidigare undersökningar har dock visat att elever anser 
sig behöva mer grundläggande kunskaper inför inträde på arbetsmarknaden. Detta skapar 
ett intresse att inte enbart fånga elevernas upplevelser kring fenomenet, utan även lärarnas 
och rektors. Då skolan tillskrivs en betydande roll för elever, och hur elever ska ta sig an 
övergången mellan skola och arbetsmarknad, skapas ett behov av att veta hur lärare och 
rektorer ser på att kunna bidra med arbetsmarknadskunskap. En förutsättning för att elever 
ska kunna förhålla sig anställningsbara, är att läran om arbetsmarknaden finns tillgänglig i 
skolan. Upplever elever, lärare och rektor att det är så?  

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur elever, lärare och rektor inom det 
samhällsvetenskapliga programmet, kan uppleva att skolan förbereder gymnasieelever med 
kunskaper om arbetsmarknaden.  



 
 

8 

Metod 

Ansats 
Denna undersökning har inspirerats av en fenomenografisk ansats med fokus på kvalitativ 
datainsamlingsmetod. Fenomenografin ligger inom ramen för kvalitativa studier och 
behandlar gestaltning av hur ett visst fenomen framstår på olika sätt hos individen (Larsson, 
1986). Fenomenet i detta fall handlar om hur eleverna, lärarna och rektor upplever att skolan 
bidrar med arbetsmarknadskunskap. Fenomenografin beskriver fenomen i världen så som 
andra betraktar den vilket anknyter den till pedagogisk forskning. Pedagogisk forskning 
tenderar att studera hur vi kan förmedla erfarenheter i termer som ”av världen”, normer och 
kunskaper (Alvesson & Sköldberg, 2008; Marton & Booth, 2000). Denna undersökning har 
därför involverat mänskliga erfarenheter samt att den vetenskap som framkommit i studien, 
baserats utifrån forskningsobjektens upplevelser.  
     Inom fenomenografin talas det om en första ordnings och en andra ordnings perspektiv. 
Fenomenografin fokuserar på den andra ordningens perspektiv vilket även utgör den 
fenomenografiska inspirationen i denna studie. Dessa ordningar kan förklaras genom att 
ställa en fråga på två olika sätt. Inom den första ordningen behandlas påståenden och 
uttalanden vi gör om den fysiska världen (Larsson, 1986). Det kan handla om en specifik 
situation t.ex. ”varför är det viktigt med arbetsmarknadskunskap i skolan”? Här ställs ett 
påstående mot en bakgrund av andra påståenden (fakta som kan observeras utifrån) 
(Larsson, 1986). Inom den andra ordningens perspektiv fångas människors uppfattning av 
situationen, t.ex. ”vad tänker elever, lärare och rektorer om varför det är viktigt med 
arbetsmarknadskunskap i skolan”? Den andra ordningens perspektiv utgör de 
bakomliggande sätten att erfara världen (Larsson, 1986; Marton & Booth, 2000), precis likt 
denna studie. Undersökningen behandlar därför inte det som är sant eller falskt, utan hur 
arbetsmarknadskunskap i skolan förstås av informanterna. Med hjälp av den andra 
ordningens perspektiv, har studien fokuserat på informanternas upplevelser och tankar om 
arbetsmarknadskunskap i skolan.  
     I och med att undersökningen inte har riktat intresset mot kvantiteter, mängder eller 
storlek, kunde en kvantitativ metod uteslutas. Undersökningens avsikt har varit att ta reda 
på hur någon tänker om något d.v.s. ett kvalitativt kunskapsintresse (Denscombe, 2009). Då 
studien har ett kvalitativt kunskapsintresse innebär det att det inte finns en objektiv och 
absolut sanning. Detta på grund av att verkligheten uppfattas på många olika sätt. En 
forskare inom det kvalitativa kunskapsintresset kan aldrig ställa sig utanför den sociala 
omvärld som studeras. Vårt sätt att förstå, formas utifrån våra tidigare nedärvda normer, 
värderingar och begrepp och kan därför aldrig låta oss stå helt objektiv (Alvesson & 
Sköldberg, 2008; Denscombe, 2009; Larsson, 1986). Detta har beaktats inom studien på så sätt 
att mina egna erfarenheter endast använts i mån om att åskådliggöra informanternas sätt att 
se på fenomenet. Det kvalitativa kunskapsintresset avser studier av ett fåtal personer, men 
undersöker i gengäld mer djupgående (Denscombe, 2009), vilket är till en stor fördel när 
studiens syfte kräver djupgående reflektioner.  

Urval 
Undersökningen har utförts inom det samhällsvetenskapliga programmet (årskurs tre) på en 
kommunal gymnasieskola i Sverige. Valet av linje baserades utifrån utbildningens art där 
den utgör en mer diffus yrkesbana i jämförelse med yrkesinriktade program (ex. 
elprogrammet och frisörprogrammet). Detta återspeglas även i Nyströms (2009) avhandling 
där elever inom högre utbildning vid psykologprogrammet, haft betydligt enklare att 



 
 

9 

identifiera sin yrkesbana än statsvetare. Många utbildningar både på gymnasiet och inom 
högre skolnivå innehåller diffusa ramar, där t.ex. samhällsprogrammet och statsvetare inte 
alltid har en tydlig bild av vad de ska göra efter sin utbildning (Nyström, 2009). Varför valet 
av årskurs tre gjordes, var för att det är sista året i gymnasieskolan före inträdet på 
arbetsmarknaden eller vidare studier. 
     Valet av lärare blev de som undervisade inom årskurs tre. Detta utifrån att lärarnas elever 
står inför övergången mellan skola och arbetsmarknad. Gymnasielärarna har därmed haft 
kontakt med eleverna och möjlighet att förbereda dem inför arbetsmarknaden. Vidare vid 
val av lärare beaktades vilka ämnen de undervisat i, samt hur länge de undervisat. För 
studiens kvalité var det viktigt att lärarna undervisat studenterna under minst ett år, för att 
kunnat ha möjligheten att förbereda dem inför arbetsmarknaden. Har lärarna endast 
undervisat några månader, kan resultaten bli snedvridna eftersom förberedande möjligheter 
inte funnits. De lärare som valdes ut, var lärare inom samhällskunskap och svenska. Valet av 
ämnen baserades på ämnets koppling till arbetsmarknadskunskap. Inom ämnet svenska, ges 
elever bl.a. möjligheten att lära sig skriva ansökningshandlingar till framtida jobb, och inom 
samhällskunskap ges undervisning inom samhällets struktur inklusive arbetsmarknaden. 
     Vid val av elever, har skolans samhällsvetenskapliga program tre olika inriktningar. För 
att öka bredden i studien valdes därför en elev från varje inriktning. Precis likt lärarna, 
valdes även elever i årskurs tre p.g.a. att eleverna står inför övergången skola-
arbetsmarknad.  
     Inom skolans olika program har alla program tilldelats en rektor. Valet föll därför på det 
samhällsvetenskapliga programmets rektor. 
     Intervjuerna gjordes bland både kvinnor och män vilket enligt Denscombe (2009) kan vara 
att föredra för att fånga en bredare representativitet. Något fokus kring genus har inte 
beaktats i undersökningen.  

Datainsamlingsmetod 
Inom studien behandlades det insamlade materialet samt analysdelen, utifrån den andra 
ordningens perspektiv (Marton & Booth, 2000). Således har försök gjorts till att inta 
forskningsobjektets plats för att se fenomenet ur dennes perspektiv. Enligt Denscombe (2009) 
är intervjumetoder att föredra vid studier som söker fånga individens upplevelser och 
tankar, och utifrån detta valdes intervjuer. Vidare menar Denscombe (2009) att vid bruk av 
intervjuer är det viktigt att vara medveten om att detta datainsamlingssätt inte innebär 
samma sak som att konversera. Författaren menar att det finns en ytlig likhet mellan en 
intervju och en konversation: ”om vi bara vet vem vi ska tala med och vilka frågor vi vill 
ställa, borde resten vara ganska enkel” (s, 232). Författaren menar att detta kan bli ett 
problem för forskaren vilket kan resultera i en falsk trygghet. I och med tidigare arbete med 
att intervjua individer, har denna aspekt beaktats. Intervjufrågorna har därför testats i form 
av en pilotintervju. Detta för att öka kvalitén i studien och för att säkerställa att frågorna 
fångade individens upplevelse. Pilotintervjun gjordes på en gymnasielärare som till skillnad 
från de deltagande lärarna i studien, undervisat mindre än ett år. Pilotstudien resulterade i 
några få justeringar av utformningen av frågorna samt en överskådlig bild av tidsomfånget 
med tanke på antalet frågor som fanns. Sammantaget visade pilotintervjun att de svar som 
frågorna frambringade, var högst aktuella för studiens syfte. Pilotintervjun gav även en bra 
överblick i hur intervjun kunde komma att se ut, och hur intervjuaren bör tänka kring 
dennes förhållningssätt.     
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Instrument 
Forskningsinstrumentet har en avgörande roll i undersökningen. Används fel instrument 
vilket inte undersöker det studien tänkt undersöka, ger hela studien missvisande resultat 
(Denscombe, 2009). För att kunna fånga informanternas tankar, känslor och uppfattningar 
användes därför semistrukturerade intervjufrågor. Enligt Denscombe (2009) utgör denna typ 
av frågor en bearbetad lista med ämnen att besvara, vilket kan vara till hjälp vid öppna 
frågor för att hålla en röd tråd under hela samtalet. Vid utformning av frågorna togs delvis 
hjälp av tidigare undersökningars frågeformulär inom liknande område (Nyström, 2009; 
Phillips, Blustein, Jobin-Davis & Finkelberg White, 2002) (se bilaga 1). Frågorna i 
intervjuguiderna har även strukturerats utifrån bakgrunden och studiens syfte. Utifrån 
tidigare erfarenhet av samtal med ungdomar, har hänsyn till åldersskillnaderna hos 
informanterna tagits vid bestämmande av antal frågor i intervjuguiden. Ungdomar har visat 
en tendens till att svara mer kortfattat än vuxna. Detta även fast de fått direktiv om att ge 
utförliga svar. Därför innehåller elevernas intervjuguide fler frågor än t.ex. lärarnas och 
rektors i hopp om att inte gå miste om värdefull information.   
     Samtliga intervjufrågor ger informanterna utrymme att utförligt utveckla sina synpunkter 
kring ämnet, till skillnad från strukturerade intervjufrågor, där informanten erbjuds 
begränsade svarsalternativ (Denscombe, 2009). Sammantaget är frågorna uppbyggda så att 
informantens upplevelser och tankar centreras utifrån det kvalitativa kunskapsintresset.  
 

Procedur 
Förfrågan om deltagande skedde i olika former utifrån informanternas tillgänglighet. 
Lärarna kontaktades via e-post, eleverna via personlig förfrågan och rektor via telefon. Till 
att börja med kontaktades rektor på skolan för att höra om det var möjligt att utföra studien 
på skolan, och för att få ett godkännande att kontakta de lärare som planerades att intervjua. 
Vidare i samtalet med rektor efterfrågades även rektors deltagande.  
     För att kontakta lärarna skrevs en e-post (se bilaga 4), och beroende på svar, bokades 
eventuellt tider in för genomförande av intervju. Vidare för att nå de elever som var av 
intresse för studien, besöktes lärare på skolan inom dessa program. Efter att lärarna gett sitt 
godkännande gavs förfrågan till eleverna, där studien presenterades i deras klassrum. 
Eftersom eleverna i detta fall är över 15 år, behövdes inget samtyckeskrav från någon av 
deras föräldrar. 
     För att all information skulle tas tillvara, spelades samtalen in via röstmemo på en 
mobiltelefon. Denscombe (2009) menar att videokameror, mikrofoner eller bandspelare kan 
ha en hämmande effekt på informanten. I och med att informanterna befinner sig i en 
konstlad situation bör forskaren vara medveten om inspelningens effekter på individen. 
Individer är dock väl bekanta och bekväma med mobiltelefoner i sin närvaro, och detta 
redskap bedömdes generera minst obekvämheter. Av den anledningen valdes därför 
inspelning via röstmemo på en mobiltelefon.  
     Efter att inspelningarna gjorts, skrevs alla intervjuer ut och dokumenterades. På så sätt 
blev empirin mer överskådlig och tillgänglig om frågor eller funderingar kring uttalanden 
skulle uppstå. Utöver semistrukturerade frågor tillsammans med ljudinspelning, fanns 
fältanteckningar tillgängliga. Dessa kom dock aldrig till användning eftersom alla 
informanter godkände respektive ljudinspelning. 

Analysmetod 
För att kunna skapa en överskådlig bild av den insamlade empirin är det viktigt att förhålla 
sig till en strukturerad och noggrann analysmetod (Backman, 2008). Målet genom analysen 
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av data har varit att skapa en tolkningsbar och ändamålsenlig struktur, för att sedan relatera 
till undersökningens problemställning.  
     Dataanalysering inom kvalitativ metod är ett väl diskuterat fenomen där det råder 
meningsskiljaktigheter forskare emellan (Backman, 2008; Denscombe, 2009). Dock är de 
flesta forskare överens om att en analysprocess inom kvalitativ metod innehåller fem steg 
(Denscombe, 2009). Dessa steg omfattar förberedelse av data, vilket har gjorts genom att 
sammanställa empirin med hjälp av dokumentation. Förtrogenhet med data (väl genomläst 
data), där den sammanställda empirin grundligt studerats mer än en gång. Tolkning av data, 
där försök gjorts till att fånga informanternas tankar och upplevelser. Verifiering av data, där 
stor hänsyn tagits till förhållandet mellan studien och dess giltighet samt tillförlitlighet. 
Presentation av data, vilket har beaktats i och med att försök gjorts till att skapa ordning och 
struktur i resultatpresentationen.   
     Under forskningens gång växlades de olika stegen för att tolka, koda och verifiera 
empirin. Detta förhållningssätt inom kvalitativ analysmetod kallar Denscombe (2009) för 
repetitiv karaktär. Av den insamlade empirin identifierades vissa generella uttalanden, och 
för att skapa en meningsfull analys, var det nödvändigt att prioritera vissa delar av data. 
Dessa delar valdes och prioriterades dock utifrån dess betydelse för studiens syfte 
(Denscombe, 2009). Exempel på prioritering, var de data som innehöll individens 
upplevelser och tankar utifrån den andra ordningens perspektiv. I analysen har därför den 
andra ordningens perspektiv varit användbar, där upplevelser och tankar från 
informanterna beskrivits utifrån hur de upplever och tänker kring arbetsmarknadskunskap i 
skolan. Vidare har den fenomenografiska inspirationen lämnats där. 
  

Etiskt ställningstagande 
Denna undersökning har följt forskningsetiska rekommendationer från Vetenskapsrådet, 
d.v.s. informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2013). Dessa fyra grundläggande krav utgjorde ett individskydd för 
deltagarna och skapade en trygghet för både forskaren och deltagare. Informationen kring 
de forskningsetiska reglerna förmedlades via e-post och personlig kommunikation beroende 
på informantens tillgänglighet.  
     Med hänsyn till informationskravet, vilket är det första kravet enligt Vetenskapsrådet 
(2013), förmedlades detaljerad information kring forskningens syfte och villkor. Det andra 
kravet är samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2013), vilket följts genom att inhämta samtycke 
till att medverka i studien från samtliga undersökningsdeltagare. Vidare genom 
samtyckeskravet förmedlades även att undersökningen var frivillig. Det tredje kravet 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2013), har beaktats genom att i studien undvika 
känslig information. Alla uttalanden i studien är således anonyma och utifrån att eleverna 
och lärarna kommer från olika inriktningar inom det samhällsvetenskapliga programmet, 
har dem benämnts med siffror i resultatet. Vid citering beskrivs informanterna på följande 
sätt: Elev 1, elev 2, elev 3, L1 (lärare 1) och L2 (lärare 2). Rektor behåller benämningen 
”rektor” eftersom endast en rektor deltog i studien.  
     Enligt det sista kravet som är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013), har ett 
förtydligande gjorts för deltagarna, att den information som samlades in, inte kommer att 
användas utanför studien. 

Studiens giltighet och tillförlitlighet 
Denscombe (2009) samt Hjerm & Lindgren (2010) poängterar att trovärdigheten är 
avgörande för all forskning. Utifrån den upplysningen har denna studie tagit hänsyn till 
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begreppen giltighet och tillförlitlighet. Begreppen tenderar att beskriva studiens kvalité och 
har således centrerats i undersökningen för att kunna visa att resultatet är trovärdigt. Inom 
kvalitativa intressen är det svårt att visa på att något är exakt rätt. Dock är all forskning i 
behov av att framhäva verifiering, vilket gör det mer rimligt att vid kvalitativa studier, 
benämna strävan efter ett ”exakt rätt” som ”trovärdigt”. Detta grundar sig utifrån att det 
kvalitativa kunskapsintressets egenskaper, intresserar sig för individens tankar och ord 
(Denscombe, 2009). Dessa tankar och ord kan genom tid förändras, vilket har gjort att 
resultatet i undersökningen formulerats så att informanternas tankar och ord är något 
trovärdigt, istället för ett ”exakt rätt”.  
     Giltigheten speglar att studien undersöker det studien avser att undersöka (Hjerm & 
Lindgren, 2010).  Med andra ord är det viktigt att studien erhåller en passande metod för att 
kunna besvara syftet. På detta sätt hänvisar giltigheten till datans lämplighet relaterat till det 
som undersökts, samt precision och noggrannhet. I studien har därför intervjuer främjats för 
att infånga upplevelserna från de tre olika nivåerna (Denscombe, 2009).   
     Ett närliggande begrepp till giltigheten är tillförlitligheten (Hjerm & Lindgren, 2010), och 
för att skapa en hög tillförlitlighet har undersökningens tillvägagångssätt beskrivits så att 
studien ska kunna replikeras.  

Metoddiskussion 
Vid intervjuerna användes semistrukturerade frågor inom det kvalitativa kunskapsintresset. 
Informanterna svarade således utförligt på frågorna där det inte fanns några begräsningar i 
hur långt eller kort svaren blev. Då en fenomenografisk inspiration beaktats i och med den 
andra ordningens perspektiv, gjordes försök till att undvika spontana följdfrågor. Detta för 
att minska risken för icke genomtänkta frågor, t.ex. ledande frågor, vilket i sin tur inte hade 
stämt överens med den fenomenografiska inspirationen. Vidare hade ledande frågor 
äventyrat trovärdigheten i studiens resultat. Denscombe (2009) menar att den skicklige 
intervjuaren måste vara uppmärksam för att inte tappa den röda tråden. I resultatet har 
därför ledande följdfrågor uppmärksammats och frågornas svar har reducerats från studien. 
Den information som reducerats var emellertid inte relevant för studiens resultat, utan 
bestod av frågor för personlig nyfikenhet av specifika uttalanden.  
     Inspelningar via röstmemon på mobiltelefonen fungerade bra. Dock hade större 
förberedelser kunna göras innan inspelningarna startades. Under två av sex intervjuer 
avbröts inspelningen i och med inkommande samtal på den använda mobiltelefonen. Detta 
gjorde att den aktuella inspelningen avbröts. Dock visade det sig att avbrotten inte utgjorde 
någon skada för någon av parterna eller för studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Detta 
framkom i en diskussion av händelsen med informanten efter avslutad inspelning. För att 
undvika avbrott på likande sätt, kan det vara till fördel att stänga av inkommande samtal 
inför den planerade intervjun. 
     När lärarna kontaktades var det en anmärkningsvärt låg respons. Det var endast två 
stycken som tackade ja. Problematiken i frågan till den låga responsen visade sig vara 
perioden på året. Majoriteten av respondenterna menade att studien verkade intressant, men 
på grund av tidsbrist avböjdes deltagande. Lärarna menade att maj månad var full med 
rättning av nationella prov och andra förberedelser inför elevernas studentexamen. Därför 
av situationen att döma, kan det bli svårt att få lärare att ställa upp i en undersökning i maj 
månad. Deltagande från eleverna och rektor var inga problem. 
     Urvalet visade sig lämpligt där informanterna från de olika nivåerna gav sina upplevelser 
av fenomenet. Intervjufrågorna visade sig ge svar likt den andra ordningens perspektiv inom 
fenomenografin d.v.s. vad eleverna, lärarna och rektor tänkte om arbetsmarknadskunskap i 
skolan. Informanterna kunde prata ostört i och med att intervjuerna genomförders i ett 
avgränsat rum. Enligt Denscombe (2009) kan situationen där intervjuerna äger rum, spela 
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stor roll för de yttranden informanten väljer att göra. Därför valdes intervjuplats med 
eftertanke.  
     Något som i studien skulle kunna förhålla sig annorlunda vid en eventuell replikation, 
skulle kunna vara variation i studieobjektet. Eftersom det är människans upplevelser som 
studerats, kan det innebära att upplevelserna förändrats genom tid. På så vis kan 
studieobjekten förändras inom kvalitativa studier (Denscombe, 2009; Hjerm & Lindgren, 
2010).  
     Sammanfattningsvis har den använda metoden frambringat upplevelser om 
arbetsmarknadskunskap i skolan från de tre olika nivåerna. Den insamlade empirin har 
förberetts genom transkribering och utskrift för att skapa en tydligare bild av resultatet 
(Hjerm & Lindgren, 2010). I analysen av de inspelade intervjufrågorna har empirin beaktats 
med ett öppet sinne (Denscombe, 2009) i syfte att reducera förutfattade meningar och egna 
erfarenheter vilket kan påverka resultatet.  
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Resultat och diskussion 
Inom denna del presenteras en sammanställning av resultatet följt av en resultatdiskussion. 
Vidare diskuteras resultatet kopplat mot tidigare forskning samt mot ett bredare 
samhällsperspektiv. Av de sex intervjuer som gjorts, har resultatet tolkats och sammanställts 
utifrån de tre olika nivåerna. Först behandlas rektors upplevelse av arbetsmarknadskunskap 
i skolan, följt av upplevelsen från lärarna och eleverna. 

Rektors upplevelse om arbetsmarknadskunskap i skolan 
För att kunna undersöka rektors upplevelse kring hur skolan förbereder elever med 
arbetsmarknadskunskap, var det viktigt att rektor först fick ge sin upplevelse av begreppet 
arbetsmarknadskunskap: 
 

För mig är det en insikt i vad som väntar våra elever efter att de har gått här i 
tre år och sen kanske läser vidare på högskola eller går direkt ut i arbetslivet, 
att förstå villkor på arbetsmarknaden, att se möjligheter, att det finns en så 
ofantlig bredd av yrken som dom ofta inte känner till. Att förstå det här med 
samarbete och tränas i det här på skolan innan, att vi får försöka förbereda 
dem för de villkor som väntar sedan, kunna så mycket som möjligt, 
arbetstider, rättigheter, skyldigheter, alltså det är ju jättestort egentligen 
arbetsmarknadskunskap för mig.   

 
Rektor uttryckte att behovet av arbetsmarknadskunskap var minst lika viktigt även fast 
programmet var studieförberedande. Rektor uttryckte sig på följande sätt: 
 

[…] jag tycker vi har stor skyldighet att verkligen förbereda dom inför ett 
arbetsliv. […] det ska ju vara lika mycket förberedelser som för elever som 
går yrkesprogram. Sen naturligtvis blir de som går yrkesprogram väldigt 
specifikt förberedda för just den branschen och det handlar ju t.ex. om 
mycket ergonomi och kanske säkerhetsfrågor […] Det förekommer ju i så fall 
inte på samhälls- eller ekonomiprogrammet att man kan gå in i dom 
detaljerna.  

 
Vid frågan om hur rektor upplevde elevernas arbetsmarknadskunskaper inom det 
samhällsvetenskapliga programmet, visste inte rektor så mycket om det. Svaret var följande:  
 

[…] jag känner väl till mer med hur lärare och särskilt i vissa kurser försöker 
och förbereda. Samhällskunskap är ju ett ämne där man mycket förbereder. 
Det är ju ett sånt ämne i sig, men det finns även i andra ämnen, svenska t.ex. 
där man i dom allra flesta klasser förbereder dem att skriva CV. T.ex. att jag 
vet vi har lärare inom olika ämnen som kan ordna anställningsintervjuer 
även med branschfolk som kommer hit och har anställningsintervjuer, så att 
det finns alstringar på olika sätt.   

 
Enligt rektors upplevelse gavs förberedelser inför arbetsmarknaden för eleverna på olika 
sätt. Rektor menade att fler möjligheter för ökad arbetsmarknadskunskap i skolan nu 
sjösatts, där kommunen gjort en satsning med arbetsmarknadskommunikatörer. Dessa 
kommunikatörer besöker skolor runtom i kommunen och föreläser för elever om 
arbetsmarknaden. Vidare uttryckte rektor att projektet med arbetsmarknadskommunikatörer 
är så pass nytt, att någon ingående utvärdering inte utförts. Vid frågan om det fanns fler 
möjligheter för ökad arbetsmarknadskunskap i skolan utanför detta, svarade rektor följande: 
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Det finns alltid möjligheter tänker jag, men dom möjligheterna tycker jag 
man ska ta tillvara på inom de kurser man har, inte behöva göra massa extra 
aktiviteter, utan naturligt i kurser som finns med ett bra innehåll. […] Jag 
tror att det är där allting ligger. För att ha någon temadag, ja visst man kan 
ha nått sånt men det brukar ge väldigt lite. Det är det kontinuerliga som är 
viktigt.  

 
Rektor upplevde att den största och viktigaste delen av den arbetsmarknadskunskap som 
gavs i skolan, låg inom lärarnas lektionsinnehåll. Rektor uttryckte att det handlade om 
lärarna också, inte enbart om inspirations- och studiedagar som skolan tillhandahöll. Rektor 
förklarade även att det ser olika ut huruvida lärarna väljer att följa upp undervisningen som 
genomförts av arbetsmarknadskommunikatörerna. Efter föreläsningarna från 
arbetsmarknadskommunikatörerna ges material om arbetsmarknadskunskap för lärarna att 
arbeta vidare med. Enligt rektor hade detta mottagits olika av lärarna, men att döma av 
arbetsplatsträffarna, har de flesta varit positiva till inslaget. Sammantaget menade rektor att 
satsningen på arbetsmarknadskommunikatörerna inte var det största man arbetade med för 
att skapa en nära samverkan mellan skola och arbetsmarknad, utan det största arbetet låg 
hos lärarna. Rektor upplevde att det är många av lärarna i programmen som alltmer har 
kontakt med arbetslivet. Rektor menade att: 
 

[…] vi har mer och mer att vi får uppdrag ifrån olika branscher att jobba i det 
vi kallar för ”skarpa lägen”, mm, så att det blir ju mer och mer, och det 
tycker jag är den viktigaste och bästa biten. 

 
Rektor påpekade att hen har arbetat inom det samhällsvetenskapliga programmet sedan 
nittiotalet, och upplever att arbetsmarknadskunskapen i skolan brett ut sig genom åren. 
Vidare antydde rektor att många av eleverna inte väljer att läsa vidare, utan cirka hälften av 
eleverna inom det samhällsvetenskapliga programmet väljer andra alternativ direkt efter 
gymnasiet. Sammanfattningsvis menade rektor att det därför är viktigt att förse elever med 
arbetsmarknadskunskap i skolan genom kontinuerigt lärande, och att detta till största del 
ska ske via lärarna under deras lektionstid.  

Lärarnas upplevelser om arbetsmarknadskunskap i skolan 
Precis likt rektor, tillfrågades lärarna om vad begreppet arbetsmarknadskunskap innebar för 
dem. Svaren skiljde sig anmärkningsvärt lärarna emellan samt från rektors. Lärare 1 menade 
att: 
 

[…] nuförtiden är det som ett sorts monster som byter skepnad då och då 
som bara spottar ur sig en yrkesgrupp som vi inte behöver längre och den är 
mer inriktad på kanske mobila enheter som kan flytta snabbt över Sverige. 

 
Lärare 1 menade att arbetsmarknaden blivit något negativt och att det inte endast innebär 
möjligheter. Läraren upplevde att arbetsmarknaden förvandlats till riktigt dåliga jobb med 
dåliga arbetsförhållanden, t.ex. monotona arbetsuppgifter och där arbetaren inte har 
möjlighet att påverka sin egen situation. Lärare 2 hade en annan definition av 
arbetsmarknadskunskapens betydelse. Lärare 2 upplevde kunskap om arbetsmarknaden 
som: 
 

[…] att eleverna ska känna till villkor på arbetsmarknaden i största möjliga 
mån och det innebär bl.a. att de ska ha kunskap om hur det ser ut när det 
gäller vilka yrken som är efterfrågade osv. Det gäller också att de ska ha god 
kunskap i hur man presenterar sig själv i samband med en anställning, att 
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man har kunskaper i hur man skriver ett CV och hur man skriver ett 
personligt brev. Något som man gör i min kurs svenska.  

 
Lärare 1 hade en mindre positiv inställning till arbetsmarknadens utformning och innebörd 
än lärare 2. Lärare 2 pratade mer om arbetsmarknadens möjligheter, där lärare 1 uttryckte 
arbetsmarknadens begräsningar och hinder. Båda lärarna var relativt överens om att det 
vilade ett ansvar på lärarna att förbereda elever inför arbetsmarknaden, även fast det var ett 
studieförberedande program. Dock var båda lärarna tydliga med att poängtera att 
programmet i första hand var studieförberedande, och att studieförberedande kunskaper 
därför centreras under lektionerna. Vid frågan om mer grundläggande 
arbetsmarknadskunskap behövs i skolan, svarade lärare 2: 
 

Ja alltså det berörs ju, sen skiljer det sig litegrann åt vad man väljer att ta upp 
inom ramen för samhällsvetenskap och svenska då. […] det är ju jättebra om 
eleverna har kännedom. Sen är det svårt att se vad man liksom ska rymma in 
i det som kanske betraktas till allmänt kunnande om man säger så. Vart ska 
man inhämta det? Vad ska rymmas inom ramen för skolans verksamhet och 
vad är upp till den enskilde individen att ta reda på? Det är lite luddigt det 
där.  

 
Båda lärarna tar upp arbetsmarknadskommunikatörerna som rektor tidigare nämnt. De 
menar att denna satsning gjorts för att öka elevernas möjligheter till att göra mer strategiska 
val inför framtiden. Vid frågan om hur lärarna upplevde arbetsmarknadskommunikatörerna 
samt hur de arbetar vidare med det material som efterlämnas, svarade de:  
 
L1: Det är fruktansvärt dåligt. Dom spekulerar ju i framtiden vilket de ju inte vet 

något om […] och det ser inte jag som min uppgift.  
 
L2: Jag har ingen möjlighet att jobba vidare med det inom ramen för min kurs 

svenska. […] Det är ju omöjligt att täcka in alla bitarna. Man skulle nog 
kunna jobba med arbetsmarknadskunskap som ett eget ämne i skolan men 
då är det ju på bekostnad av någonting annat också. För det är ju bara en viss 
mängd som ryms inom ramen för de här tre åren på gymnasiet. 

 
 Båda lärarna hade svårt för att svara på hur de upplevde elevernas 

arbetsmarknadskunskaper. Vidare menade båda lärarna att det berodde på vilken elev det 
handlar om. Är eleven målmedveten och engagerad i skolan, har denne förmodligen koll på 
vilka möjligheter denne har på arbetsmarknaden.  

  
 Vid frågan om hur diskussionen går mellan lärarna inom samhällsprogrammet kring hur de 

kan förbereda elever inför arbetsmarknaden, var lärarnas svar relativt lika:  
    

L1:  […] nu som sagt eftersom vi inte riktar in oss mot arbetsmarknaden utan vi 
inriktar oss mot universitetet, så ligger ju allt vårt krut på det. Förutom det 
här med CV och hur man ska klara sin anställningsintervju.  

 
L2: Det handlar om saker vi ska förbereda dem inför studier. Det är ju 

studieförberedande som sagt och det är ju inte ett yrkesförberedande 
program. Så att i huvudsak ska ju dom elever som väljer 
samhällsprogrammet… (informanten blir tyst några sekunder) 
…grundtanken är ju att man ska studera vidare.  

 
 Båda lärarna upplever att det finns tydliga direktiv på det som ska läras ut inom respektive 

kurs. Emellertid kan lärarna själva välja att diskutera med varandra om vad som ytterligare 
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kan läggas till inom ramen för kursen. De menar att det blir ett urval även där. Lärare 2 
uttrycker att de har bra möjligheter att förbereda eleverna eftersom kursdirektiven lämnar 
utrymme för lärarens subjektiva tolkning.   

 
 Då frågan om hur de tror att skolan och arbetsmarknaden kan skapa en närmare samverkan, 

skiljde sig svaren markant: 
 

L1: Vissa elever är inte attraktiva för arbetsmarknaden, även om dom skulle få 
den här utbildningen har dom inte lyckats i skolan, kanske man har skolkat, 
dåliga betyg, man har försnävat sina möjligheter otroligt mycket.  

  
 L2: […] för det första ska de integreras i de ämnen där det hör hemma om jag 

säger så. Sen tycker jag självklart att det hör hemma inom svenskan. I övrigt 
så visst går det att integrera delar av det i de flesta ämnen […] helst bör dem 
ju ha en ganska klar bild med vilka kraven är på arbetsmarknaden, även när 
det gäller vidare studier ganska tidigt.   

 
Lärare 1 upplever att samhällslärarrollen har i uppgift att fostra goda 
samhällsmedborgare. Detta utifrån den tolkning respektive lärare gjort av den typen 
av uppgift. Dock är inte arbetsmarknadskunskap i skolan till nytta för alla p.g.a. att 
vissa elever gjort det svårt för dem själva i och med att missköta skolan. På så vis blir 
dessa elever inte aktuella på arbetsmarknaden. Lärare 2 upplevde att 
arbetsmarknadskunskap är viktigt, och gav sin syn på hur den kunde integreras i 
skolan. Sammantaget är lärarnas upplevelser olika vad gäller 
arbetsmarknadskunskap i skolan. En av lärarna tänker arbetsmarknaden som något 
mer negativt, medan den andra läraren tänker mer kring hur skolan bättre ska kunna 
arbeta för att förse elever med arbetsmarknadskunskap.  
    

Elevernas upplevelser om arbetsmarknadskunskap i skolan 
Samtliga elever upplevde en stress inför slutet av sin utbildning. Det egna ansvaret utgjorde 
en gemensam nämnare som tidigare under gymnasietiden inte gjort sig lika påmind. Elev 2 
beskriver sin upplevelse såhär: 
 

Det känns lite stressigt faktiskt, nu kommer man liksom inte tillbaka till 
skolan sen när man väl har gått ut. Det är mer att nu måste du söka en 
utbildning, du måste ta tag i sakerna själv. 

 
Vidare uttrycker sig elev 3 på följande sätt: 
 

Jamen det är ju som dom säger, imorgon tar vi studenten men dagen därpå 
är vi typ arbetslösa. Man kan inte glida på autopilot längre. Nu måste man 
själv välja, och stå för sina egna fel och ta konsekvenser. Det är mycket mer 
allvar liksom.  

 
Trots att det samhällsvetenskapliga programmet är studieförberedande, visar resultatet att 
eleverna inte är säkra på att de vill läsa vidare till hösten. Två av tre elever ville ta en 
studiepaus för att resa eller jobba, varav den tredje ville studera vidare för att följa en 
familjetradition. Det var inte endast på grund av familjetraditionen, utan även för att eleven 
inte ansåg sig ha någon arbetslivserfarenhet i form av sommarjobb som resten av 
studiekompisarna.  
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Vid frågan om vad eleverna upplevde att man bör kunna för att få ett arbete, gav eleverna 
olika svar. Utbildning och det individuella beteendet var emellertid det som stod i fokus:  
 
Elev 1:  Jag tror att det är jätteviktigt att man har social kompetens och att man inte 

är så feg för att ta tag i saker eller möjligheter och såntdära. Sen tror jag att 
tid är en sån här jätteviktigt grej, att man är och checkar in rätt i tid, å att man 
liksom inte är och tar jättelång rast, och att man kan typ såna grejer. Att man 
visar lite respekt så tror jag.  

 
Elev 2:  Det är helt beroende på vad det är för typ av arbete man söker ju. Vissa 

yrken behöver ju högre utbildning, att du gått högskola eller universitet. 
Vissa kan det ju räcka med en gymnasieutbildning. Jag vet faktiskt inte. 

 
Elev 3:  Ja utbildning tror jag är en bra grej om man vill ha ett specifikt arbete. Sen 

tror jag att man behöver positiv inställning liksom att man är där med ett 
leende i ansiktet så att man gör ett bra intryck och sådär. Man kan inte bara 
gå dit och lämna ett papper å bara; amen vi höres, tja! utan man måste 
liksom verkligen pressa för att kunna få ett jobberbjudande.  

 
Vid frågan om vad anställningsbarhet innebar för eleverna, var det ingen som visste. Elev 1 
och 2 hade aldrig hört begreppet tidigare, varav elev 3 hade hört ordet, men aldrig fått det 
förklarat för sig. Denna elev gjorde dock ett försök till att definiera begreppet.  
 
Elev 1:    Oj! Jag har aldrig hört ordet! 

 
Elev 2:    Jag har faktis.. jag har ingen aning! 
 
Elev 3:  Jag tror att anställningsbar blir liksom att man ska vara (tystnad), känns som 

krav ungefär mer än att (tystnad), man ska för det första inte ha ett jobb 
redan, det är bonus liksom. Man ska helst inte ha erfarenhet, man ska vara i 
tid, man ska ha en bra utbildning som gäller inom yrket, det hjälper om man 
är ung också för man har ju den där fräschheten som vissa söker. Men man 
ska ändå ha erfarenhet så det ligger som såhär att det går ihop litegrann [… ] 
men det är min egen uppfattning.  

 
När eleverna fick frågan om i vilken utsträckning de upplever att skolan förbereder dem 
inför övergången till arbete, var samtliga svar relativt lika. Eleverna upplever en brist på 
kunskap om arbetsmarknaden i skolan. Eleverna tyckte även att det var viktigt att 
studieförberedande program också får denna typ av kunskap i sin utbildning. Eleverna 
menade att:  
 
Elev 1:  Asså jag tycker inte att det varit nått sånt alls nästan. Det är som jag säger, 

mest typ vilka skolor finns det? Hur söker jag? Vad är viktigt att tänka på 
när jag ska plugga vidare? Det är allt, eller i så fall har jag kanske missat 
någonting. De är det jag tycker vi fått information om bara, å det har inte 
varit så mycket liksom om det här med jobb, man får lära sig skriva ett CV 
men inget mer än så liksom. 

 
Elev 2:  Ja, just den linje som jag går har väl inte vart så pass mycket förberedande, 

det har ju varit mer förberedelser för universitetet å högskola. Det har inte 
varit så mycket för just arbete. 

 
Elev 3:  Personligen har jag inte fått så mycket information via mina klasser, utan då 

är det ju att man pluggar dom ämnen, samhällskunskap, historia å svenska 
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och där pratar man ju aldrig om hur man ska ta sig in på ett arbete eller det 
här ska du kunna i arbete från samhällskunskapssidan eller såntdär, utan det 
här är ju bara högskoleförberedande. Det mesta jag fått är att jag fått träna på 
att skriva CV via svenskan. Det handlade ju inte direkt om Cv:t utan det 
handlade mer om att man skulle kunna skriva formellt från person till 
person.  

 
En viktig följdfråga till eleverna utifrån den upplevda kunskapsbristen, blev således hur de 
önskar att skolan förbereder elever med kunskaper om arbetsmarknaden. Svaren var 
kreativa och varierande. Eleverna svarade följande: 
 
Elev 1:  Asså jag skulle vilja ha en sån här lite ”for dummies” typ. Det hade varit 

skönt att få veta liksom att amen t.ex. såhär var det för mig, min första chock 
var det här kanske, eller liksom vissa vet inte ens hur man betalar räkningar. 
Alltså bara såna grejer, att man får veta att såhär fungerar det liksom.  

 
Elev 2:  [...] asså hur man tar kontakt med arbetsgivare, hur man kommer i kontakt 

med dom.  
 

Elev 3:  [...] jag skulle säga att det skulle vara bra om dom kunde liksom ta en sån här 
realtalk med en och sätta sig ner och skicka in nån sånhär livscoach.  

 
Elev 3 berättade även om två arbetsmarknadskommunikatörer som varit i klassen tidigare 
under året. Dessa kommunikatörer upplevde eleven som något positivt eftersom de pratade 
mycket om hur eleverna ska tänka när de ska välja vidareutbildning. Elev 3 menar att: 
 

Det var jättebra! […] mycket bra information, man fick som ett större 
perspektiv. Det handlar inte bara om mig, utan det handlar om en omvärld 
runtomkring mig och att liksom bara för att jag pluggar som ett svin till att 
bli inte vet jag, läkare, så betyder inte det att världen behöver läkare just nu. 
Det var lite nedslående också kanske om man hade såna drömmar om såna 
yrken. 

 
Sammantaget har elevernas upplevelser varit relativt lika vad gäller skolans sätt att 
förbereda eleverna med arbetsmarknadskunskap. Eleverna från de olika inriktningarna inom 
samhällsprogrammet, upplever att de saknar mer ingående kunskaper för att kunna ta sig ut 
i arbete. En av eleverna uttryckte att alla inte väljer att plugga vidare även fast programmet 
är studieförberedande, och detta kan bli problematiskt när denne ska ut och söka jobb: 
 
Elev 2: Kommer du ut från gymnasiet och kanske inte har planer, du har gått ett 

studieförberedande, men du kanske inte har planer för att läsa vidare direkt, 
då behöver du ju ha ett arbete för att kanske få ihop pengar till utbildningen. 
Och då är det ju det här alltifrån att hur en jobbintervju ser ut och dom 
delarna. Hur det kan vara alltså när man kommer ut i arbete, i arbetslivet. 

 

Resultatdiskussion 
Eftersom tidigare forskning visat att elever upplever brist på arbetsmarknadskunskap i 
skolan (Nyström, 2009; SOU 2006:102), skiljer sig inte denna studie åt. Dock lyfter denna 
studie ett helhetsperspektiv av fenomenet, där även lärare och rektor fått beskriva sina 
upplevelser. Resultatet visar bl.a. att eleverna har svårt att beskriva begreppet 
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anställningsbarhet, vilket kan vara en nackdel i och med att begreppets innebörd med åren 
fått en betydande roll för individens framtida jobb och karriär (Clarke, 2008).  
     Definitionen av begreppet arbetsmarknadskunskap är hittills outtalat på grund av dess 
diffusa ramar, men att döma utifrån eleverna inom denna studie, associerades några 
återkommande delar inom ramen för vad de antog att arbetsmarknadskunskap innehöll. 
Utifrån elevernas uttalanden omfamnade begreppet arbetsmarknadskunskap hur individen 
söker ett jobb, medvetenhet kring andras upplevelser av övergången från skola till 
arbetsmarknad, hur de kontaktar en arbetsgivare, och efterfrågan på livscoacher som sitter 
ner och samtalar med eleven om arbetsmarknaden. 
     Lärarna visar olika upplevelser vad gäller arbetsmarknadskunskap i skolan. Som tidigare 
nämnts uttrycker lärare 1 mestadels hinder som arbetsmarknaden utgör för elever, medan 
lärare 2 försöker se möjligheter för eleverna att ta sig an arbetsmarknadens innebörd och 
komplexitet. Vidare upplever lärare 1 att kompetens till att undervisa 
arbetsmarknadskunskap i skolan saknas, och lärare 2 upplever att tid och utrymme inte 
finns.  
     Rektors definition av arbetsmarknadskunskap är bred och ingående. Svaren hos rektor 
innehåller även en större självklarhet i att elever ska förberedas inför arbetsmarknaden, 
jämfört med lärarnas uppfattningar. Rektor är även tydlig med att det jobb lärarna gör i 
denna fråga är av mer betydelse, än att enbart se till informatörer och besökare skolan 
sporadiskt bjuder in.  
     Enligt resultatet upplever majoriteten av informanterna att arbetsmarknadskunskap är en 
bred och viktig del i skolan. Det framkom dock en del olikheter i upplevelser om den mängd 
arbetsmarknadskunskap skolan undervisar samt ämnets innebörd. Enligt rektors 
upplevelser ges det mycket arbetsmarknadskunskaper inom t.ex. ämnet samhällskunskap. 
Rektor menar att lärarna står för den viktigaste arbetsmarknadskunskapen i skolan, medan 
lärarna upplever att det är den enskilde lärarens subjektiva tolkning av kursinnehållet, som 
avgör mängden arbetsmarknadskunskap i de olika kurserna. Vidare menar lärarna att 
kunskaper om hur elever skriver ett CV och personligt brev finns tillgänglig genom 
svenskan, medan resterande arbetsmarknadskunskaper till största del undervisas av 
informatörer och besökare.  
     Då rektor och lärarnas upplevelser om den mängd arbetsmarknadskunskap skolan 
tillhandahåller inte visar sig vara överensstämmande, kan en risk för problem i 
undervisningen uppkomma. Av den anledningen kan det bli mindre svårt att förstå varför 
eleverna upplever en brist på arbetsmarknadskunskap (Lidström, 2009; Arbetslivsinstitutet, 
2006). En tolkning av studiens resultat, är att elevernas upplevda brist på 
arbetsmarknadskunskap bl.a. kan bero på lärarnas inställning till ämnet i skolan. I och med 
att lärarna menar att de gör egna subjektiva tolkningar av kursinnehållet samt delvis kan 
påverka kursinnehållet själva, kan mängden och innehållet i arbetsmarknadskunskap 
komma att se olika ut i olika klasser. Detta kan i värsta fall medföra ett bortfall av just denna 
typ av kunskap, speciellt bland klasser där läraren inte anser att arbetsmarknadskunskap är 
viktigt. Utifrån att rektor ansåg att lärarna skulle förbereda eleverna med 
arbetsmarknadskunskaper, borde således lärarnas subjektiva tolkningar beaktas. Eftersom 
arbetsmarknadskunskapen inom skolan inte tolkas som något strukturerat eller 
omdiskuterat utifrån resultatet, kan det uppkomma en snedfördelning av mängden 
arbetsmarknadskunskap i skolan.  
     Med hänsyn till tidigare forskningsresultat inom området och rektors uttalande i 
resultatet, att cirka 50 % av eleverna inom det studieförberedande programmet väljer att 
arbeta efter avslutade gymnasiestudier, kan det tyckas märkligt att skolan inte arbetar mer 
ingående med arbetsmarknadskunskap. Skolan i det här fallet, borde möjligtvis 
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sammanställa tydligare ramar kring hur de ska arbeta med ämnet d.v.s. vad ämnet ska 
innehålla, i vilka kurser ämnet hör hemma, ansvarsfördelning, mängd och metod.  

Arbetsmarknadskunskapens innehåll 
Utifrån resultatet kan det jämförelsevis med SOUs (2006:102) undersökning, konstateras att 
elever åtta år senare, fortfarande efterfrågar samma typ av kunskaper. Eleverna önskar bättre 
rådgivning om arbetsmarknaden i skolan vilket är lika resultat som framkom av cirka 
hundra unga vuxna för flera år sedan (SOU, 2006:102). Flera undersökningar inom tidigare 
forskning på senare år, har belyst vikten av mer arbetsmarknadskunskap i skolan. Forskare 
som bl.a. Nyström (2009) och Lidström (2009) beskriver fenomenet tydligt, och har i deras 
slutsatser kommit fram till liknande problematik. Att elever än idag visar tendenser till 
problem som förekom för flera år sedan, skapar frågor på en högre nivå där både regering 
och skolledning ingår.  
     Lärare 1 menar att denne inte har kompetens till att undervisa eleverna om 
arbetsmarknaden eftersom denne inte kan spå om framtiden. Läraren påpekar att denne inte 
kan säga till en elev: ”Bli det här, eller bli det här”. Redan vid ett sådant uttalande från 
läraren, tolkas det som att den typ av arbetsmarknadskunskap läraren tänker på, enbart 
involverar ”rätt utbildning i rätt tid”. Detta blir en stor skillnad jämfört med elevernas 
önskemål om livscoacher, kännedom om misstag som tidigare elever gjort, och önskan om 
en ”for dummies – information”. Elevernas önskemål indikerar arbetsmarknadskunskap 
med ett helt annat innehåll än den läraren har i sina tankar. De individuella aspekter inom 
arbetsmarknadskunskap som tidigare forskning centrerar i övergången skola - 
arbetsmarknad, liknar många av de uttalanden och upplevelser eleverna i undersökningen 
visar saknad av. Ett exempel på en sådan saknad kunskap kan vara begreppet 
anställningsbarhet. I skolan kan det således bli viktigt att lyfta som tidigare nämnts, den 
”dolda” arbetsmarknadskunskapen d.v.s. de kunskaper eleverna efterfrågar som inte direkt 
är synlig. Med det menas att det finns mycket betydande fenomen för övergången skola - 
arbetsmarknad vilket man inte ser (Clarke, 2008), t.ex. kan vi tydligt se vilken utbildning som 
efterfrågas, vi kan se vilka jobb som finns lediga och vilka jobb vi vill söka, men vi kan inte 
se individens personliga egenskaper och erfarenheter som är av stor betydelse för att kunna 
få en anställning. De processer vilket krävs för att placera elever rätt inom arbetsmarknaden, 
involverar mer än att söka rätt utbildning i rätt tid. Arbetsmarknadsutvecklingen har 
involverat identitetsutvecklingen, beteenden, kunskaper i hur elever söker jobb, elevers 
självkännedom och hur de framhåller sig själva (Pool & Sewell, 2007; Flum & Kaplan, 2012). 
Detta är kunskaper och erfarenheter bl.a. en av eleverna i undersökningen efterfrågar. 
Eleven är nyfiken på vilka misstag andra gjort för att själv kunna lära sig att undvika 
liknande situationer.  
     En del av problematiken ligger möjligtvis i att fenomenet inte är tillräckligt omtalat i 
skolan. Med det menas att skolan kanske inte hunnit avsätta tid till att grundligt diskutera 
ämnet, då känslan utifrån resultatet indikerar att lärarna och rektor inte vet hur de ska 
omfamna arbetsmarknadskunskap, eller vad inom ämnet. Det är svårt att uttala sig om hur 
framtiden kommer att se ut, men att idag tro att endast utbildning är någon garanti till 
arbete, framställs en aning naivt. Dock är utbildning och medvetenhet om arbetsmarknadens 
struktur viktiga delar av individens anställningsbarhet, tillsammans med de tidigare 
nämnda ”dolda delarna”. I och med att arbetsmarknaden förändras bör kunskaper om 
arbetsmarknaden förhålla sig till dessa förändringar. I denna studie påvisas att den typen av 
arbetsmarknadskunskap som ”rätt utbildning i rätt tid”, fortfarande är aktuell, men en del 
av det studien visar, är att det idag krävs mer av individen. Därför är det viktigt att se över 
vad arbetsmarknadskunskap i skolan ska innehålla.  
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Vem ansvarar för kunskaper om arbetsmarknaden?  
För att inte enbart spekulera i vad arbetsmarknadskunskap ska innehålla, är en ytterligare 
fundering vem som ansvarar för arbetsmarknadskunskap som ämne. En tolkning av 
resultatet visar upplevelser om att begreppet arbetsmarknadskunskap är brett, vilket kanske 
inte är till en fördel i och med att lärarna subjektivt tolkar kursinnehåll. Ska skolan kunna 
utforma en struktur kring deras förhållningssätt till arbetsmarknadskunskap i skolan, bör 
det vara önskvärt att ha någon form av inramning, precis som andra ämnen i skolan. Denna 
inramning kan dock verka komplex, vilket är ett av skälen till varför frågan eventuellt bör få 
mer uppmärksamhet. 
     Det är inte så enkelt att enbart peka ut skolan som ansvariga för läran om 
arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet sker även utanför skolans ramar och influerar, lär 
och utvecklar individen inom andra sammanhang (Fejes, 2010). På så sätt kan elevernas 
enskilda ansvar även diskuteras utifrån den aspekten. En viktig synpunkt att nämna med 
tanke på individernas eget ansvar, är att elevers brist på kunskaper om arbetsmarknaden, 
nödvändigtvis inte behöver bero på att skolan inte förbereder dem med dessa kunskaper. 
Detta kan bero på andra faktorer, t.ex. att skolan förbereder elever med 
arbetsmarknadskunskap, men eleverna själva väljer att inte engagera sig. Nørgraad och 
Ziehe (2004) menar att det kan vara en utmaning för den som undervisar, att plocka 
ungdomar ur sina konkreta situationer, då de stöter ifrån sig det abstrakta. Författarna 
menar: ”Om teorier inte snabbt kan relateras till de ungas egen konkreta värld riskerar man 
lätt att teorierna avfärdas och beskrivs som svårtillgängliga eller i värsta fall oanvändbara.” 
(Nørgraad & Ziehe, 2004, s.212). Eleverna kan därför ha svårt att ta till sig kunskaper som de 
upplever irrelevanta för stunden (t.ex. kunskaper/teorier om arbetsmarknaden som de inte 
själva kan relatera till). Den enskilde individens ansvar blir följaktligen en avgörande faktor i 
denna fråga.  
     Vad gäller ansvaret kring läran om arbetsmarknadskunskaper var det inget tvivel från 
rektors sida att skolan är skyldig till att undervisa elever inom området. Lärarna visade dock 
på en mindre övertygelse. Enligt tidigare forskning pratas det om skolan som ett 
”karriärcentrum” med skyldigheter att lära ut färdigheter och kompetenser för att göra 
elever framgångsrika inför övergången skola – arbetsmarknad (Mittendorf, Brok & Beijaard, 
2011). Det är samhällets skyldighet att förbereda individer (Skolverket, 2000) vilket leder oss 
till skolverksamheten. Därför är det även önskvärt att alla tre nivåer ska ha en 
samstämmande bild av vad som förväntas av skolan i detta fall.  
 

Arbetsmarknadskunskap – en komplex fråga  
Resultatet visar tydligt att majoriteten av informanterna vill att eleverna ska få 
arbetsmarknadskunskap i skolan, men i vilken form, innehåll och struktur, var inte lika 
uppenbart. I och med att tidigare forskning visat att arbetsmarknadskunskap i skolan tydligt 
inte nått sin fulla potential, kan det följaktligen bli en fråga att diskutera på makronivå.  
     Då den nya läroplanen (Lgy 2011) säger att det ska råda en nära samverkan mellan skola 
och arbetsmarknad (Skolverket, 2000), kan man utifrån resultatet och de tvetydigheter 
eleverna, lärarna och rektor visat, fundera vad detta innebär för skolan. Handlar det om att 
bjuda in rekryterare och företag som kommer och berättar hur arbetsmarknaden ser ut, 1-2 
gånger per år? Eller handlar det om rektors upplevelse utifrån resultatet, d.v.s. att bäst 
resultat av arbetsmarknadskunskap nås genom kontinuitet i lärandet?  
     Att döma av tidigare forskning inom området tillsammans med denna studies resultat, 
utgör arbetsmarknadskunskap i skolan en komplex fråga. Fenomenet involverar en 
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omfattande process där de olika kategorierna i bilden nedan exemplifierar områdets bredd 
utifrån  denna studies diskussion om arbetsmarknadskunskap i skolan.   

 
 
Figur 3 En process av kategorier för att förtydliga komplexiteten i frågan om arbetsmarknadskunskap 
i skolan.  
 
Arbetsmarknadskunskap som begrepp bör definieras tillsammans med dess mål och 
ambitioner. Vidare bör möjligtvis en målgrupp bestämmas, d.v.s. vem behöver 
arbetsmarknadskunskap? Är det elever, lärare och/eller föräldrar? Studiens resultat visar att 
en av lärarna inte anser sig ha kunskap att undervisa om detta vilket tolkas som att behovet 
av arbetsmarknadskunskap, är minst lika viktigt hos lärarna som hos eleverna. Längre fram i 
figuren involveras metod. Att överlägga hur genomförandet av arbetsmarknadskunskap ska 
gå till, har undersökningens resultat visat att det finns ett behov av. Från resultatet var det 
blandade meningar om hur arbetsmarknadskunskap på bästa sätt ska genomföras. Var det 
via informatörer, samarbete med företag, eller genom lärarnas lektionsundervisningar på 
kontinuerlig basis? För att kunna svara på en sådan typ av fråga, blir det följaktligen aktuellt 
att titta på samhällshierarkin inom området. Under kategorin ”ansvar” i figuren, kan dessa 
frågor om arbetsmarknadskunskap i skolan behandlas från top-down, d.v.s. via regering, 
skolledning, kommun, rektor, lärare, elev och förälder. Den sista kategorin speglar 
uppföljning och utvärdering vilket behövs för att se hur arbetsmarknadskunskapen 
mottagits samt för att åskådliggöra ytterligare utvecklingsmöjligheter. 
 

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis har studien genom att undersöka upplevelser om 
arbetsmarknadskunskap i skolan, belyst en diskrepans mellan de tre olika nivåernas 
upplevelser. Skolans skyldighet är att ha en nära samverkan mellan skola och arbetsmarknad 
(Skolverket, 2000), men genom denna studie har det framkommit att det inte är så enkelt. 
Läran om arbetsmarknaden är ett brett område vilket även samtliga informanters svar 
visade, och vad gäller struktur för hur skolan ska arbeta med området, behöver utvecklas. 
Det hade dock varit ett önskemål att haft mer tid för att rymma fler informanter inom 
studien. Det är svårt att dra generella slutsatser utifrån studies storlek, men bortsett från 
storleken, har resultatet visat på överraskande olikheter. Det skulle vara intressant att veta 
om fler skolor vid likande studie, skulle ge likande resultat, eftersom det emellertid finns en 
chans att just denna skola är ett undantag. Det är även viktigt att komma ihåg, att en ökad 
arbetsmarknadskunskap i skolan inte leder till fler jobb, men i och med att konkurrensen på 
arbetsmarknaden ökar, ökar även kraven på den enskilde individen. Kan skolan hitta ett sätt 
att arbeta med arbetsmarknadskunskap, kan eleverna förhoppningsvis känna sig mer trygg i 
övergången. Den pirriga känslan och den skrämmande ovissheten som framkom i resultatet, 
kan om möjligen vändas till en tryggare känsla och en ökad anställningsbarhet för eleverna. 
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Framtida studier 
Med hänsyn till att övergångarna från skola till arbetsmarknad kan se olika ut inom olika 
skolor, finns det ett behov av fler både djupgående och övergripande undersökningar vad 
gäller läran om arbetsmarknaden. Eftersom läran om arbetsmarknaden visat sig vara 
komplex, skulle longitudinella studier lika väl som korta studier vara aktuellt. Ett exempel 
på en longitudinell undersökning är Nyströms (2009) avhandling om att bli professionell. 
Författaren har följt nyexaminerade studenter från att ha avslutat sina studier, till att komma 
ut i arbete. Detta för att undersöka hur väl förberedda eleverna känt sig inför deras inträde 
på arbetsmarknaden.  
     Det kan till skillnad från denna studie som går under ramen för en mindre undersökning, 
vara intressant att med samma syfte, undersöka en större grupp. Det hade likaså varit 
intressant att undersöka om andra skolor upplever arbetsmarknadskunskap på ett liknande 
sätt som denna studie, men då inom yrkesförberedande program. Vad gäller ytterligare 
framtida studier, är ett alternativ till forskning att undersöka hur studie- och yrkesvägledare 
upplever sin aktivitet med att hjälpa elever vid frågor om arbetsmarknaden. Detta var något 
eleverna inom denna studie efterfrågade, d.v.s. mer stöd och guidning inför arbetslivet. På 
makronivå har det även framkommit att den ekonomiska föreningen (som diskuteras i 
bakgrunden och resultatet), ska ses som ett komplement till skolornas studie- och 
yrkesvägledare (G-B. Hägglund, kommunal näringsutvecklare, personlig kommunikation, 11 
mars, 2014). En undersökning inom området skulle därför kunna påvisa i vilken 
utsträckning detta komplement har fungerat eller inte.   
     Det finns många intressanta framtida studier inom området, där möjligtvis vissa anses 
högre prioriterade än andra. Ett exempel på en studie av högaktuell art utifrån tidigare 
forskning samt denna studie, är frågor kring elevers egna skyldigheter och rättigheter vad 
gäller arbetsmarknadskunskap. Eftersom arbetsmarknaden ställer mer krav på individen 
idag, är det fördelaktigt för unga vuxna att så tidigt som möjligt förlika sig med vetskapen 
om deras eget ansvar till att hålla sig anställningsbar. Eftersom individens skyldigheter och 
rättigheter kring läran om arbetsmarknadskunskap upplevs vagt beskrivna i samhället idag, 
är det nog till stor fördel att lyfta dessa frågor.    
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        Bilaga 1 

Intervjufrågor till elever inom det samhällsvetenskapliga 
programmet  
 

1. Hur känns det nu när du närmar dig slutet av din utbildning? (Nyström, 2009) 
  

2. Hur ser dina planer ut efter gymnasiet? (Phillips, Blustein, Jobin-Davis & Finkelberg 
White, 2002) (resa, vidareutbildning eller arbete)? 
Följdfråga 1: Hur tror du det är att börja arbeta? (Nyström, 2009)  
Följdfråga 2: Hur tror du att det blir sen när du ska börjar arbeta? 
 

3. Vad betyder anställningsbarhet för dig? 
 

4. Hur ser du på dina möjligheter att få ett arbete? 
 

5. Vad tror du att du behöver kunna för att få ett arbete? 
Följdfråga: Hur upplever du dina kunskaper om arbetsmarknaden? 
 

6. I vilken utsträckning upplever du att skolan förbereder er elever inför övergången till 
arbete?  
Följdfråga: Vad tycker du om det?  
 

7. Hur resonerar du kring vikten i att skolan förbereder er elever inför övergången till 
arbete även fast samhällsvetenskapliga programmet är en studieförberedande 
utbildning? 
 

8. Hur skulle du önska att skolan förbereder er elever inför övergången till arbete?  
 

9. Hur tror du att skola och arbetsmarknad i framtiden ska kunna samverka?  
 

10. Hur ”redo” känner du dig för att börja arbeta? Med ”redo” menar jag att du har det 
som krävs för att känna dig trygg i att komma ut på arbetsmarknaden? (delvis 
Phillips et al, 2002) 
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   Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare inom det samhällsvetenskapliga 
programmet 
 

1. Vad betyder arbetsmarknadskunskap för dig? 
 

2. Hur upplever du elevernas (i årskurs 3) kunskaper om arbetsmarknaden? 
 
Följdfråga: Varför tror du att det är så? 
 

3. Vad anser du om att förbereda elever med mer grundläggande 
arbetsmarknadskunskaper inför övergången skola-arbetsmarknad?  
Begrepp så som anställningsbarhet och det livslånga lärandet, är det termer ni redogör för 
elever? På vilket sätt? 
 

4. Hur tror du att eleverna upplever deras egna arbetsmarknadskunskaper som de 
tillgodogjort sig under sin gymnasietid? 
 

5. Hur går diskussionen mellan er lärare inom det samhällsvetenskapliga programmet 
kring hur ni ska förbereda era elever inför övergången skola-arbetsmarknad? 
 

6. Får ni lärare information eller direktiv om vad som ska läras ut till elever i 
förberedande syfte inför arbetsmarknaden?  

 
      Följdfråga: I så fall vad 
 
7. Hur tror du att skola och arbetsmarknad ska kunna skapa en nära samverkan som 

den nya läroplanen för gymnasiet säger att det ska vara? 
 

8. Hur upplever du som lärare att du har möjlighet till att förbereda elever inför 
arbetsmarknaden med hänsyn till era direktiv och tidsschema



        Bilaga 3 

Intervjufrågor till rektor inom det samhällsvetenskapliga 
programmet 
 

1. Vad är arbetsmarknadskunskap för dig? 
 

2.   Hur ser du som rektor på hur ni som skola förbereder elever för arbetsmarknaden?  
 

3.   Hur upplever du som rektor elevernas kunskaper om arbetsmarknaden (i årskurs tre    
      inom det samhällsvetenskapliga programmet)? 
 
4.   a) Vad anser du som rektor, om behovet av att förbereda elever inför övergången    

         skola  - arbetsmarknad även fast ert program är studieförberedande?  
          

          b) Hur upplever du som rektor möjligheten till att öka elevers kunskaper om   
          arbetsmarknaden?    

 
Följdfråga: Hur tror du att en sådan förändring skulle vara möjlig att realisera? 
Följdfråga: Hur tror du att en sådan förändring skulle tas emot av lärarna?  
 

5.    Hur tror du att skola och arbetsmarknad ska kunna skapa en närmare samverkan som  
          läroplanen för gymnasiet menar att det ska vara? 

 



                  Bilaga 4 

Intresseförfrågan till intervjuer för lärarna 
 
Hej XXX XXXXX! 
Mitt namn är Linda Johansson och jag studerar inom det beteendevetenskapliga programmet 
på Mittuniversitetet i Härnösand. Just nu är jag i full gång med mitt examensarbete och 
skulle behöva din hjälp. Jag har varit i kontakt med rektor XXXXX XXXXX på er skola för att 
höra om det är ok att jag kontaktar några av er lärare, som nu och en tid bakåt undervisar 
inom det samhällsvetenskapliga programmet. Jag har själv tidigare studerat på XXX-skolan 
och ser fram emot att få komma tillbaka för att göra några intervjuer med er lärare.  
 
Studien jag arbetar med behandlar området pedagogik med inriktning på läran om 
arbetsmarknadskunskap. En central del i arbetet är bl.a. elevers övergång från skola till 
arbetsmarknad, men fokus ligger på upplevelsen hos er lärare.  
     Syftet med studien är att studera hur ni upplever att ni kan förbereda elever inför 
arbetsmarknaden. Jag önskar därför att få ta del av din uppfattning inom området.   
     Undersökningen följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer där bl.a. individskyddskravet 
tillämpas. Individskyddskravet innebär att ge dig som deltagare information om studien, 
samtycke till deltagande, anonymitet, samt att jag som forskare inte kommer använda den 
information som framkommer, utanför studien. Det är frivilligt för dig som deltar att 
medverka och när som helst kan du välja att avsluta intervjun.  
 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, allt under en konfidentiell process. 
Önskas intervjun vara utan inspelning kan jag anteckna för hand. Dock kan detta komma att 
ta lite längre tid. Inspelade intervjuer uppskattas till ca 40 min.  
 
Jag är flexibel och anpassar mig utefter ert schema. Maila mig om den tid som passar. Jag 
skulle uppskatta om det fanns möjlighet nu i veckan eller veckan därpå. Plats för 
intervjuerna kommer vara nere i biblioteket på er skola.  
 
Jag hoppas att du kan ställa upp. Hör av dig vid frågor eller funderingar. 
Tack på förhand/Linda Johansson 
 
Tele: 073 82 15 746 
Mail: lijo1001@miun.se 

   
 


