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Sammanfattning 
 

Att studie- och yrkesvägledningen har tydliga riktlinjer att följa syns i olika styrdokument 

och lagar men allt som oftast är inte detta en verklighet som skolorna följer. Syftet med 

detta arbete är att undersöka likheter och skillnader mellan rektorers och studie- och 

yrkesvägledares syn på bland annat organisationen i skolan, hur rektorer ser på hela 

skolans ansvar samt om där finns skillnader i synen på studie- och yrkesvägledningen när 

rektorer respektive vägledare berättar om den. Studien genomfördes med stöd av 

kvalitativa intervjuer med verksamma rektorer och studie- och yrkesvägledare i två 

norrlandskommuner. Resultatet som framkom stämde ganska bra med de rapporter och 

den tidigare forskning vi bearbetat. Utredningar, forskning och rapporter visar att 

organisationen av studie- och yrkesvägledningen är något som har en tendens att vara 

otydlig och ansvaret ligger ofta på den enskilda studie- och yrkesvägledaren. Rektorerna 

som är de som har ansvaret är pålästa om ’hela skolans ansvar’ när det gäller studie- och 

yrkesvägledning och anser att det är en viktig del i dagens skola men därefter släpper de 

tyglarna och låter studie- och yrkesvägledaren ta det största ansvaret när det egentligen ska 

vara tvärtom. Styrningen uppifrån är ofta oklar trots att rektorer har kunskapen om vad 

som står i läroplaner och i de allmänna råden om studie- och yrkesvägledning. Samarbetet 

med lärarna är begränsat vilket kan bero på att lärarna inte heller alltid vet vilken studie- 

och yrkesvägledarnas roll är. Samtidigt upplevs yrket väldigt fritt av den verksamma 

studie- och yrkesvägledaren och det är inte alltid svårt att få gehör för önskemål även om 

studie- och yrkesvägledare ofta önskar ett utökat samarbete med lärare. 

 

 

Sökord: Hela skolans ansvar, organisation, styrning, rektor, Skolverkets allmänna råd, 

samarbete, röd tråd, Theory of Circumscription and Compromise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Förord 
 

Vi vill tacka de rektorer och studie- och yrkesvägledare som ställt upp på våra intervjuer, 

utan er hade vårt arbete inte varit möjligt! 

 

Vi riktar även ett stort tack till vår handledare Gunilla för det stöd vi fått med arbetet. Du 

har kommit med konstruktiva tips och varit till stor hjälp. Tack.  

 

Till våra kurskamrater vill vi ge en stor eloge för att de har bollat, stöttat, skrattat och stått 

ut med oss genom hela utbildningen, vi kommer att sakna er.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive familjer. Tack för att ni funnits där, stöttat 

och möjliggjort detta för oss. 

 

 

Sofie Sundkvist & Jennie Martinez 
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1 Inledning  
 

Att kunna välja studier och sedermera yrke inför framtiden idag är en utmaning. Vi står 

inför en uppsjö av olika val och möjligheter som ska föra oss framåt i livet. För att elever i 

grund- och gymnasieskolan lättare ska kunna navigera inom dessa val finns det studie- 

och yrkesvägledare som kan ge stöd och hjälp kring dessa frågor. Med sin kompetens är 

de en viktig kugge i det hjul som kallas livet.   

 

I Skolverkets Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 

2013) finner vi att läsa att studie- och yrkesvägledaren är den som ger eleverna 

förutsättningar att hantera de frågor som har att göra med just att välja inför framtiden. 

 

Skollagen kräver att det skall finnas studie- och yrkesvägledning i grundskolan från 

årskurs 1–9 så eleverna får den vägledning som behövs för att de ska kunna göra väl 

underbyggda val i fråga om deras framtida utbildningar och därefter yrkesval. I Lgr 11 kan 

man läsa att studie- och yrkesvägledaren, eller motsvarande personal, bland annat har som 

uppgift att ge information och vägledning till eleverna om deras kommande utbildningar 

och yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren ska också vara ett stöd till övrig personal i 

deras studie- och yrkesorienterande insatser (Skolverket, 2017). 

 

Att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar stämmer inte enligt många 

rapporter och utredningar från bland annat Skolverket, Svenskt Näringsliv, SKL1 och 

statens offentliga utredningar. I rapporten Styrning och organisation av den breda studie- 

och yrkesvägledningen som Skolverket presenterade 2017 finner vi att läsa att studie- och 

yrkesvägledning som hela skolans ansvar varit på tapeten redan sedan 1940-talet. Något 

som fortfarande inte lyckats, nästan 70 år senare. Skolverket skriver även om hur det 

gemensamma ansvaret i skolan; samarbete och att följa olika riktlinjer för det mesta inte 

följs. Många av kollegorna på skolan vet ofta inte vilka kompetenser studie- och 

yrkesvägledaren besitter utöver prao och gymnasievalet. Vidare står att läsa att även 

lärarkollegorna i skolan inte heller riktigt vet vilken kompetens studie- och 

yrkesvägledaren besitter och att detta problem kvarstår trots mycket stötande och blötande 

i olika instanser på alla nivåer (Skolverket, 2017).  

 

Hagberg (2016) skriver i en artikel i Skolvärlden att många elever inte förstår vikten av 

bra betyg i skolan och därför lyckas de inte betygsmässigt. Hade man haft en fungerande 

studie- och yrkesvägledning hade detta kunnat visas åt eleverna i ett mycket tidigare 

stadium och ökat deras förståelse samt minskat felval och avhopp. Hagberg (2016) menar 

att om det finns en förståelse för vikten av betyg kan det leda till att eleverna väljer att 

engagera sig mer för sin framtid. Hon menar också att samarbetet mellan lärare och studie- 

och yrkesvägledare inte fungerar optimalt och att Skolverket hade kunnat sätta ner foten 

och göra studie- och yrkesvägledning till ett eget ämne så det får den plats som behövs. 

 

I rapporten Studie- och yrkesvägledning i grundskolan (2013) har Skolinspektionen 

granskat om rektor ger riktlinjer och förutsättningar för att vägledningen ska bli hela 

skolans ansvar, samt om rektor ser till att vägledningen genomförs som en integrerad del 

av utbildningen. Skolinspektionen undersökte även huruvida det finns system och rutiner 

för planering, uppföljning och utvärdering av målen samt om resultaten från uppföljningar 

och utvärderingar används till att förbättra kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen. 

                                                      
1 SKL, Sverigens Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation 
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Granskningen visade att det fanns brister i rektors och huvudmannens2 kvalitetsarbete på 

33 av 34 granskade skolor. På 26 skolor bedömer Skolinspektionen att ansvarsfördelning 

är ett av skolans mest centrala utvecklingsområden (Skolinspektionen, 2013). 

 

Grimestad-Sundmark & Wretman (2011) refererar i sitt examensarbete Studie- och 

yrkesvägledare - en diffus men viktig roll? till Henrysson som 1994 presenterade sin 

avhandling Syo-kulturer i skolan: 

 
”…att det största hindret är det dåliga samarbetet, dvs svårigheter att integrera syo i skolans 

undervisning på grund av skolans konservativa inställning och lärarnas samt skolledningens 
dåliga insikter i vad syo är” (s. 7) 

 

Drygt 20 år senare, under vår praktik hösten 2016, framkom det väldigt klart genom 

samtal med våra handledare, de begränsningar i yrket de stött på. Vi har själva genom 

olika intervjuer, personliga samtal och arbetsbeskrivningar sett att den kompetens studie- 

och yrkesvägledare besitter inte tas tillvara. Vi har även själva upplevt ett motstånd av 

lärarkollegor att vilja samarbeta när det gäller lektionstid. 

 

I det samhälle vi lever i idag krävs en stor självkännedom hos de barn och ungdomar som 

ska ge sig ut till vidare studier eller till arbetsmarknaden. Det krävs att de vet hur de ska 

förhålla sig till val och vad det innebär att välja. Gottfredsons (2002) teori, The Theory of 

Circumscription and Compromise, som handlar om att barn och ungdomar redan från 

unga år påverkas av det sociala runt omkring dem vilket får dem att välja bort drömyrken 

på grund av fördomar och könsnormer men att detta kan förebyggas genom vägledning 

från tidig ålder i skolan stärker bara våra tankar att det verkligen måste till en förändring i 

vår profession nu.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka och jämföra hur organiseringen av studie- och 

yrkesvägledningen i dagsläget ser ut i två norrlandskommuner samt om det finns likheter 

och skillnader i hur rektorer och studie- och yrkesvägledare ser på att studie- och 

yrkesvägledning är hela skolans ansvar.  

 

Frågeställningar: 

• Hur anser studie- och vägledare samt rektorer att skolans studie- och 

yrkesvägledning organiseras?      

• Skolverket slår fast i de allmänna råden att studie- och yrkesvägledning är “hela 

skolans ansvar” - hur tolkas detta av rektorerna och studie- och yrkesvägledarna? 

• Finns likheter och skillnader i hur studie- och yrkesvägledare och rektorer 

beskriver studie- och yrkesvägledningen i de två kommunerna? 

 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

 

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor och skolor bör tillämpa 

föreskrifter och förordningar. Skolverket har utifrån skollagen tagit fram allmänna råd och 

juridiska vägledningar som stöd för att regelverket ska kunna följas. Ansvaret för hur man 

                                                      
2 Kommunen som juridisk person är huvudman inom det kommunala skolväsendet på lokal nivå. Fristående 

skolor har fristående huvudmän (juridiska personer). 
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arbetar i den dagliga verksamheten ligger hos kommunen och den enskilda skolan. Om 

skolan inte på annat sätt uppfyller kraven i bestämmelserna ska dessa råd följas 

(Skolverket, 2018). I de allmänna råden om studie- och yrkesvägledning finner man att 

läsa att syftet med studie- och yrkesvägledning är att eleverna ska ges förutsättningar att 

hantera frågor som rör val av studier och yrken (Skolverket, 2013) 

 

Skollagen SFS 2010:800 (2016) reglerar de rättigheter och skyldigheter barn, elever och 

vårdnadshavare har samt de krav huvudmannen för verksamheten har. Skollagen slår fast 

att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass ska ha tillgång till personal 

som kan tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2018). 

Skollagen (2010:800) slår fast att elever i alla skolformer, förutom förskolan och 

förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av 

vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses 

(Skolverket, 2018).  

 

Skolverket är den myndighet som tar fram kunskapskrav, nationella prov, föreskrifter och 

allmänna råd. Skolverket slår fast att studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven 

och skolan har i uppdrag att stödja eleverna till att kunna göra väl underbyggda val i 

beträffande studier och yrkesval (Skolverket, 2018).  

 

Skolinspektionen är den myndighet som granskar och följer upp att dessa föreskrifter och 

råd följs. Skolinspektionen har även tillsynsansvar för skolor, förskolor, fritidshem och 

vuxenutbildning i Sverige (Skolinspektionen, 2018). 

 

Läroplan Lgr11 är ett styrdokument utfärdat av regeringen (Skolverket, 2018). Lgr11 är en 

förordning som ska följas av de verksamheter som omfattas av den, i detta fall grundskola, 

förskoleklass och fritidshem. Läroplanen beskriver verksamhetens värdegrund samt 

uppdrag, mål och riktlinjer för arbetet (Skolverket.se). Tidigare läroplaner har hetat 

LGR62, Lgr80, Lpo94 och Lpf94 (Lovén, 2015). 

 

Vägledning i vid och snäv bemärkelse: När man talar om vägledning i vid bemärkelse 

menar man all den verksamhet som skolan erbjuder eleverna som förberedelse för 

framtida val av utbildning, yrke och/eller arbete. Exempel på detta är bland annat 

studiebesök, inslag i undervisning (övergripande ämnen) och prao3. Vägledning i snäv 

bemärkelse innebär den personliga vägledningen, till exempel enskilda samtal eller samtal 

i grupp när en professionell vägledare hjälper enskilda individer med problemställningar, 

frågor inför val av utbildning, yrke och/eller arbete (Skolverket, 2013). 

 

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Detta avsnitt inleder vi med en kortare redogörelse för skolans styrning och organisation. 

Därefter tar vi upp studie- och yrkesvägledningens utveckling genom åren, skolverkets 

allmänna råd, decentralisering, vikten av vägledning, målstyrning och avslutar med 

skolverkets rapporter och utredningar.  

 

 

                                                      
3 Praktisk arbetslivsorientering. Ska ge elever kunskap om arbetslivet, vara ett stöd för elevens kommande 

studie- och yrkesval samt stödja den personliga utvecklingen. 
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2.1 Skolans styrning och organisation 

 

Den svenska skolan styrs ytterst av staten genom demokratiskt fattade beslut i riksdagen, i 

likhet med annan offentlig verksamhet. Vad skolan ska undervisa om anges i läroplaner 

och kursplaner, fastslagna av riksdag och regering (Jarl & Pierre 2015). Trots att skolan 

styrs av staten ser det väldigt olika ut i olika kommuner. Detta är en följd av den 

omorganisation och decentralisering av skolan som ägde rum under 1990-talet. Den 

svenska skolan gick från att ha varit detaljerat regelstyrd av staten till att bli mål- och 

resultatstyrd, med kommunen som huvudman, eller enskilda huvudmän för friskolorna4. 

Detta innebär att skolan fortfarande styrs av staten men ansvaret att nå de mål och resultat 

som lades på de enskilda kommunerna samt friskolorna (Jarl & Pierre, 2015). Även 

Lundahl och Nilsson (2011) skriver om hur den förändring som skolan och dess styrning 

genomgått i samband med decentraliseringen har påverkat styrningen av studie- och 

yrkesvägledningen då styrningen av skolan lagts över till de enskilda kommunerna eller 

friskolornas huvudmän. Kommunerna, eller de fristående huvudmännen, har i sin tur 

överlämnat utformningen av studie- och yrkesvägledningen till respektive skolas rektor 

(Lundahl och Nilsson, 2011). 

 

Jarl & Pierre (2015) skriver om denna reform som skapat ett stort utrymme för lokala 

skolpolitiska variationer runt om i landets kommuner. Decentraliseringen av skolan har 

skapat en otydlig politisk styrning, vilket till viss del beror på att det är fler aktörer som 

formulerar mål och normer för skolan. Förutom Skolverket och andra statliga myndigheter 

formulerar även kommunala politiker och andra aktörer mål som inte bara kan vara 

otydliga utan även motstridiga (Jarl & Pierre, 2015). 

 

 

2.2 Studie- och yrkesvägledningens utveckling i den svenska grundskolan 

 

Lovén (2015) skriver att studie- och yrkesvägledning är en relativt ung verksamhet, 

åtminstone i sin nuvarande form. Under mycket lång tid har samhällets behov dominerat 

och inte förrän grundskolans införande i början av 60-talet lyftes ett mer tydligt 

individbehov fram. I grundskolans första läroplan (LGR62) reglerades vägledning i skolan 

till viss del i timplaner (Lovén, 2015).  

 

Lovén (2015) skriver vidare att begreppet syo-integration kom till under 70-talet och 

syftet var då att syo5 skulle integreras i alla ämnen och vägledning försvann från 

timplanen. 1972 omorganiserades vägledningen i skolan och en helt ny yrkesgrupp, syo-

konsulenter, såg dagens ljus. I samband med denna reform betonades i målsättningarna för 

verksamheten att vägledning skulle vara ett ansvar för hela skolan. Detta synsätt har sedan 

följt vägledningen genom flertalet olika reformer och läroplaner (Lovén, 2015). 

 

I den nya läroplanen fanns även en förhoppning att de nya syo-konsulenterna skulle kunna 

kompensera för de brister som förekom när det gällde att nå de elever som av olika 

anledningar inte lyckades i skolan (Lovén, 2015). Hur detta skulle gå till preciserades 

dock inte.  

                                                      
4 Under decentraliceringen på 90-talet ökade även antalet friskolor. Kommunen har dock skyldighet att 

fördela de ekonomiska resurserna (den såkallade skolpengen) till samtliga skolor i kommunen, friskolor och 

kommunala. Eftersom vi i vårt arbete endast undersökt kommunala skolor kommer vi inte beöra friskolor 

djupare i vårt arbete. 
5 Syo – Studie- och yrkesorientering. Kan även syfta på personen som innehar vägledarrollen, numera kallad 

studie- och yrkesvägledare (förkortas vanligen syv).   
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I Lgr80 kom begreppet skola-arbetsliv till: en samverkan och gemensamt ansvar för alla 

som arbetar i skolan. Inga timresurser tillsattes för detta, inte heller gavs det någon 

information om hur det skulle gå till (Lovén, 2015).  

Lovén (2015) skriver vidare att många forskare i början på 80-talet pekade på en stor 

problematik med för högt ställda mål och förväntningar när det gällde studie- och 

yrkesvägledningen i skolan. 

 

 

2.3 Skolverkets allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning 

 

De aktuella bestämmelserna i de allmänna råden slår fast att både huvudman och rektor 

ansvarar för att säkerställa att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses 

genom resursfördelning och organisation (Skolverket, 2013). Vidare bör rektorn se till att 

det finns rutiner och metoder som tillgodoser elevernas behov av studie- och 

yrkesvägledning, tydliggöra ansvarsfördelningen för studie- och yrkesvägledningen bland 

skolans personal, samt se till att eleverna - genom att erbjudas studie- och yrkesvägledning 

kontinuerligt och integrerat i undervisningen - ges förutsättningar för att göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval (Skolverket, 2013).  

 

De allmänna råden menar att studie- och yrkesvägledningens kvalité i verksamheten 

avgörs av hur huvudman och rektor organiserar och prioriterar verksamheten. Behoven av 

studie- och yrkesvägledning är det som styr resursfördelningen och organiseras och leds 

utifrån elevernas behov av vägledning. De allmänna råden slår även fast att det är 

huvudmannen som ansvarar för att det finns kompetens hos skolpersonalen som motsvarar 

elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Vidare står det att rektorn måste skapa 

sig en bild av vilka behov eleverna har av studie- och yrkesvägledning samt med vilken 

kvalité denna bedrivs, något som kräver effektiva metoder och rutiner. Rektorn kan med 

detta underlag fatta beslut om hur studie- och yrkesvägledningen i verksamheten bör 

planeras och utvecklas med utgångspunkt i de nationella målen. (Skolverket, 2013)  

 

 

2.4 Vägledning i en tid av decentralisering och avreglering 

 

Lundahl och Nilsson (2011) kunde i sin studie konstatera att det är en skillnad i 

resursfördelningen mellan grundskolan och gymnasieskolan. Resurserna var otillräckliga 

eller som bäst mycket knappt tilltagna i grundskolan men tillräckliga och i vissa fall även 

väl tilltagna i gymnasieskolan. I studien framhölls även bristen på styrning och struktur 

mellan olika vägledare på olika skolor. Lundahl och Nilsson (2011) menar att detta kan 

ses som en följd av den decentraliserade organisationen där bristen på styrning och 

struktur påverkar olika skolor. Det är ofta rektorn på respektive skola som är chef och 

ansvarar över de resurser som skolan har till sitt förfogande vilket innebär att 

resursfördelningen blir olika på olika skolor beroende på hur rektorn värderar studie- och 

yrkesvägledningen (Lundahl och Nilsson, 2011). Även vägledningen blir annorlunda då 

varje vägledare jobbar utifrån olika förutsättningar och därmed inte kan erbjuda likvärdig 

vägledning till alla. Lundahl och Nilsson (2011) skriver vidare att när politiker lagt ut 

styrmedel och uppdrag till skolorna har beslutsfattarna ofta tagit för givet att studie- och 

yrkesvägledningen fungerar. 
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2.5 Vikten av vägledning 

 

Nilsson (2011) skriver att vikten av vägledning har varit uppe flera gånger, både i 

Europarådet och OECD samt att flera internationella undersökningar har gjorts vilka även 

poängterar att studie- och yrkesvägledning och det livslånga lärandet är oerhört viktigt. 

Nilsson (2011) menar vidare att trots att dessa frågor kring vägledning, och dess problem, 

uppmärksammats har det i stort sett endast tillsatts ytterligare nya utredningar som 

presenterat liknande resultat – att vägledningsverksamheten har många brister. Däremot 

har åtgärder på nationell nivå inte vidtagits trots att styrande politiker i regering och 

riksdag poängterat betydelsen av en god och välfungerande studie- och yrkesvägledning. 

Ett undantag finns vilket är Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om arbete med 

studie- och yrkesvägledning (Nilsson, 2011).    

 

Svenskt Näringsliv uppmärksammar i sin rapport Vikten av vägledning - Studie- och 

yrkesvägledningens utmaningar (2016) att de nationella målen inte konkretiserats av 

huvudmän och rektorer. Dessutom saknas system för resursfördelning. I de fall där system 

för resursfördelning finns utgår dessa från antalet elever istället för en uppskattning av 

elevernas behov. Även riktlinjer för genomförande och organisation, rutiner för planering, 

uppföljning och utveckling saknas (Svenskt Näringsliv, 2016). 

 

 

2.6 Målstyrning 

 

Flertalet utredningar under 70-talet visade att målformuleringarna kring vägledning och 

skola-arbetsliv hade liten genomslagskraft och att många lärare och skolledare inte kände 

till dessa. På 80-talet konstaterade dåvarande utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén att 

de flesta utvärderingar tyder på att syofunktionären är den enda i skolan som aktivt arbetar 

med och känner till målen beträffande syofrågor trots att det är en angelägenhet för alla 

som verkar i skolan (Lovén, 2015). 

 

Vidare skriver Lovén (2015) om hur målformuleringarna i läroplanerna, Lpo94 och Lpf94, 

kraftigt bantades och formulerades kortfattat med att alla som arbetade i skolan skulle 

sträva efter att varje elev skulle få tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 

göra väl underbyggda val för framtida studie- och yrkesval. Lovén (2015) skriver även att 

”Diskussionen om allas ansvar för frågor som rör kopplingen mellan skola-arbetsliv har 

med andra ord varit en del av flera läroplaner och andra dokument sedan början av 

1960-talet.” (s 22). 

 

I början av 2000-talet uppmärksammades även problemet med måldokumenten i en av 

statens offentliga utredningar (SOU 2001:45) med slutsatsen att det inte berodde på brister 

i styrdokumenten utan att orsaken till problemen var brister i tillämpningen av regelverket. 

 

Lovén (2015) skriver vidare att tanken med målstyrning bygger på att delegera och lämna 

över ansvaret till de som arbetar och finns närmast verksamheten. De som arbetar i 

verksamheten är bäst på att avgöra hur verksamheten ska nå de mål som är satta. Detta 

kräver att de berörda tar sitt ansvar. Det som visats i flertalet utredningar är att 

huvudmännen, oftast kommunerna eller rektorn, inte prioriterat vägledning i vid 

bemärkelse utan istället förlitat sig på att det som ska göras görs av den enskilda 

vägledaren (Lovén, 2015). 
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2.7 Skolverkets rapporter och utredningar 

 

2005 gav regeringen Skolverket i uppgift att utreda i vilken omfattning, inriktning och 

utformning studie- och yrkesvägledningen har i kommunerna samt hur studie- och 

yrkesvägledningen styrs och vilka resurser för detta som avsätts. Utredningen som 

Skolverket genomförde, Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet 

(Skolverket, 2005), omfattade även vilka konsekvenser detta fick för studie- och 

yrkesvägledare och de som ska vägledas. Resultaten som denna studie fick fram var bland 

annat att studie- och yrkesvägledningen visar stora skillnader kommunerna emellan. 

Utbildningsnivån på studie- och yrkesvägledare visade även det på stora skillnader samt 

en svag styrning av studie- och yrkesvägledningen.  

 

Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan som Skolverket 

presenterade 2007 är en fortsättning på granskningen Utvärdering av vägledning inom det 

offentliga skolväsendet Skolverket gjorde 2005 där det bland annat framkom att 

styrningen av vägledningen var svag och att det fanns väldigt få utvärderingar av 

verksamheterna. Åsikterna om vägledarnas arbetsuppgifter hade ingen tydlig struktur och 

skillnaderna på förväntningar mellan vägledare, elever och skolpersonal hade stor 

variation. Regeringen ville på grund av resultatet som framkom i 2005 års granskning 

därför göra en fördjupad undersökning av studie- och yrkesvägledningen. I granskningen 

2007 gjordes intervjuer med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer och 

huvudmän. Resultatet av detta var en bekräftelse på utredningen Skolverket genomförde 

2005. Även i kvalitetsgranskningen Skolverket genomförde 2007 visar avsaknaden av en 

tydlig styrning och ledning att studie- och yrkesvägledaren själv får planera sitt arbete utan 

att få regelbundna utvärderingar av rektorer eller huvudmän för att göra förbättringar.  

 

2009 presenterade Skolverket rapporten Redovisning av uppdrag om att utveckla kvalitén i 

studie- och yrkesvägledning där man visade resultaten från tidigare uppdrag som pågått 

mellan 2007 och 2008. I rapporten lades det fram att studie- och yrkesvägledning ÄR hela 

skolans ansvar. Rektor skall vara kunnig och delaktig inom studie- och yrkesvägledning, 

dess utvecklingsarbete och även lyfta fram samt skapa förutsättningar att studie- och 

yrkesvägledaren skall kunna integreras i verksamheten (Skolverket, 2009).  

 

Olofsson, Lovén och Delier återkommer i sin rapport Styrning och organisation av den 

breda studie- och yrkesvägledningen (Skolverket, 2017) till att det måste bli en tydlig 

styrning med ett tydligt ansvar om vem som skall göra vad inom studie- och 

yrkesvägledningen i skolan. De skriver även att andra personalgrupper i skolorna inte hade 

någon direkt uppfattning kring vad en studie- och yrkesvägledare kan tillföra för 

kompetenser mer än exempelvis praoverksamheten och gymnasievalet samt att studie- och 

yrkesvägledaren ansågs kunna ta på sig andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till 

yrkesrollen (Skolverket, 2017). Författarna konstaterar att detta är flerbottnad fråga som 

måste angripas på flera plan för att kunna lösas och skriver vidare att mål och verksamhet 

för studie- och yrkesvägledning har alltid varit och är fortfarande långt ifrån varandra 

(Skolverket, 2017).  

 

 

3 Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta avsnitt kommer vi beröra den karriärteori som vi använder oss av.   
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3.1 The Theory of Circumscription and Compromise 

 

Gottfredson (2002) presenterade 1981 sin karriärteori, The Theory of Circumscription and 

Compromise, även kallad TCC. Gottfredson anser att yrkesvalet bör ses som en 

matchningsprocess där individen försöker hitta en sysselsättning som både passar ihop 

med ens egna förmågor och färdigheter men även stämmer med egna mål och intressen 

(Gottfredson, 2002). Gottfredson har ett stort fokus på barndom och ungdomstid och 

menar att en person begränsas och kompromissar mer i sina yrkesval ju äldre hen blir. 

Faktorer som kön och social status blir en del i valet av yrke och karriär (Gottfredson, 

2002). Gottfredson menar att man ger upp drömmen och nöjer sig med något som känns 

”good enough” – men som fortfarande är könsbaserat och inom ramen för vad som 

förväntas.  

 

Enligt Gottfredson finns fyra olika stadier för detta:  

3–5 år – I detta stadium ser barn omgivningen som något konkret. När de ser eller tänker 

på yrken associerar de dessa med redskap som till exempel sax, bil, dator, hammare. 

6–8 år - I detta stadium börjar barn orientera sig till en könsroll. I samband med detta 

börjar de konstatera att vissa yrken är olämpliga för dem eftersom det egna könet ses som 

överlägset och gränser skapas när det gäller vilka yrken som är lämpliga för pojkar 

respektive flickor vilket gör att vissa yrken ter sig omöjliga för dem.  

9–13 år – I detta stadium blir barnen mer medvetna om vad kamrater och omgivningen 

tycker. En medvetenhet om social klass uppstår. Det uppstår även en medvetenhet om 

yrken som den egna familjen skulle anse vara olämpliga eller negativa, vilket kan vara 

yrken som barnet tidigare ansett lämpligt.  

14+ år – I detta stadium sker en orientering till det egna unika jaget. Precis som för vuxna 

finns en uppfattning om vilka yrken som är acceptabla för en själv. I detta stadie försöker 

de hitta yrken som passar med de egna värderingarna, förmågorna, familjens behov och 

deras egen personlighet. Individen blir desto mer benägen att kompromissa och sänka sina 

ambitioner ju närmare ett yrkesvalsbeslut hen kommer. (Andergren, 2015). 

 

Enligt TCC hinner elever sortera bort flertalet möjliga yrken av skäl såsom fel kön eller fel 

social bakgrund/status redan tidigt i barndomen då självuppfattningen som är en väsentlig 

drivkraft i det framtida yrkesvalet utvecklas och Gottfredson anser därför att vägledare bör 

arbeta med eleverna tidigt, innan de hunnit avfärda möjliga yrkesinriktningar och begränsa 

sin egen framtid (Gottfredson, 2002). Enligt TCC är våra val till en viss nivå fria men vi 

påverkas omedvetet av olika faktorer såsom kön, etnicitet och klass i olika valsituationer. 

Hur vi tänker och tycker förändras under vår uppväxt. Teorins mål är att kunna förebygga 

en sådan onödig begränsning för individens karriärutveckling (Gottfredson, 2002). 

 

 

4 Metod 
 

I detta avsnitt följer en beskrivning för vårt urval, metod, genomförande och hur vi 

bearbetade det material vi samlat in.  

 

 

4.1 Urval och avgränsning 

 

För att få svar på våra frågeställningar användes kvalitativa intervjuer som metod. Trost 

(2010) menar att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst när man vill förstå människors sätt 

att resonera eller reagera, eller när man vill särskilja eller urskilja varierande 



 

9 
 

handlingsmönster. Att genomföra kvalitativa intervjuer är en metod som minskar 

bortfallet av respondenter, det är färre som tackar nej än när man gör en kvantitativ 

undersökning (Trost, 2010).  

 

Vi använde oss av s.k. kvoturval inför våra intervjuer, vilket betyder att ett visst antal 

respondenter väljs ut i förväg (Denscombe, 2009). Vårt val av antal respondenter har 

baserat sig på dels det geografiska läge vi har och den tid vi har haft för kontakt, 

genomförande, analys och tolkning av intervjuerna. Att tolka en intervju är ett arbete som 

tar tid och för att kunna få ett bra underlag och tillräckligt med tid att bearbeta resultatet 

hade vi beslutat att intervjua fyra rektorer och fyra studie- och yrkesvägledare i de två 

kommunerna, vilket skulle innebära en rektor och en studie- och yrkesvägledare i två 

skolor i vardera kommunen, totalt åtta intervjupersoner.  

 

Efter förfrågningar blev totalt sju intervjuer utförda; fyra verksamma rektorer och tre 

verksamma studie- och yrkesvägledare. Att få tag i respondenter som hade tid och 

möjlighet att ställa upp på en intervju visade sig vara svårt, både när det gällde rektorer 

och studie- och yrkesvägledare. Orsaken till varför vi, trots vår ambition om fyra studie- 

och yrkesvägledare, enbart har intervjuat tre var av samma orsak som de som avböjt, 

nämligen tidsbrist. Att vänta alltför länge på intervju skulle försena vårt arbete. I samråd 

med vår handledare valde vi att istället arbeta vidare med de resultat våra sju intervjuer 

gett.  

 

Eftersom friskolor upp till åk 9 helt saknades i den ena kommunen kommer studien enbart 

beröra kommunala grundskolor. De friskolor som fanns hade sällan någon studie- och 

yrkesvägledare placerads på skolan eller så hyrdes en studie- och yrkesvägledare in för 

uppdraget i vissa fall. Detta ansåg vi skulle kunna ge missvisande svar i våra tolkningar. 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

För att våra respondenter skulle få en klar bild av vad intervjun skulle handla om valde vi 

att först kontakta dem via e-post där vi presenterade oss, vårt önskemål och beskrev syftet 

med intervjuerna. Svarsfrekvensen varierade och ytterligare e-postkontakt fick göras till 

vissa. Vi använde oss av våra mobiltelefoner för inspelning och har sedan kunnat lyssna, 

transkribera och delge våra intervjuer med varandra. På grund av vårt geografiska avstånd 

genomförde vi intervjuerna var för sig men de utfördes på samma sätt och vi ställde 

frågorna till respondenterna i samma ordning vid varje intervju så svaren skulle kunna 

bearbetas och jämföras i efterföljande analys. Frågorna vi använde vid intervjuerna 

utformades så att frågeställningarna skulle bli besvarade (se bilaga 1 och 2). Liknande 

frågor till både rektorer och studie- och yrkesvägledare hade utformats för att vi så rättvist 

som möjligt senare skulle kunna jämföra, tolka och analysera svaren. Vid behov ställdes 

följdfrågor som däremot inte fanns med i frågeordningen.  

 

 

4.3 Genomförande 

 

Då vi fått svar på våra intervjuförfrågningar bokade vi skyndsamt tid med respondenter på 

deras kontor. Att intervjua dem i deras arbetsmiljö upplevde vi som positivt och våra 

respondenter var fokuserade på intervjufrågorna. Vi intervjuade totalt sju personer, fyra 

verksamma rektorer och tre verksamma studie- och yrkesvägledare. 

Tidsramen hade vi satt till 30 minuter per intervju vilket vi också informerade om och 

samtliga intervjuer var mellan 29–35 minuter långa. De svar vi fick var väldigt 
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informativa i den tidsramen. Syftet med intervjun hade vi informerat om i vår e-post men 

upprepade det på nytt innan vi började. Våra inspelningsdon lades på bordet/skrivbordet 

för bästa upptagningsförmåga och de personer som närvarade vid intervjuerna var vi och 

respondenterna. Vi behövde inte förklara frågorna då dessa besvarades utan svårigheter av 

respondenterna. 

 
 

4.4 Databearbetning 

 

Vi har spelat in våra intervjuer vilket har både för- och nackdelar. En nackdel med 

ljudinspelade intervjuer är att den bara fångar upp det talade ordet och inte andra faktorer 

så som den icke-verbala kommunikationen och andra kontextuella faktorer (Denscombe, 

2009). Fördelarna är att vi kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger och kunnat uppfatta 

nyanser i röster och få en uppfattning bekräftad eller dementerad. Genom att spela in 

intervjuerna kunde även vi fokusera på frågorna och svaren istället för att anteckna och 

lägga svaren på minnet. Det är även lättare att få en helhetssyn över hela bilden samt att 

man kan eliminera missförstånd som skulle kunna råka dyka upp (Denscombe, 2009).  

 

Under bearbetningen lyssnade vi igenom våra intervjuer flera gånger samt förde 

anteckningar och sammanställde svaret för varje fråga. Vi skrev ner dessa i ett 

Googledokument som vi delade med varandra och kunde samtidigt kommentera och 

analysera. Vi lyssnade även på varandras intervjuer och diskuterade med varandra om 

något uppfattades som oklart.  

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

I enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har vi enligt 

informationskravet upplyst våra respondenter om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Vi presenterade syftet med vår studie, 

genomförandet av densamma och hur den ska redovisas. I enighet med samtyckeskravet 

har vi i egenskap av forskare inhämtat uppgiftslämnarens och deltagarens samtycke. I 

enighet med konfidentialighetskravet har vi att erbjudit våra respondenter anonymitet och 

att data som hanteras, till exempel inspelningar från intervjuer, inte kan nås av obehöriga. 

Data som samlats in kommer enbart användas i forskningsändamål enligt nyttjandekravet. 

 

 

5 Resultat 
 

I detta avsnitt kommer vi presentera det resultat vi fått fram av våra intervjuer. Vi kommer 

utgå från de frågeställningar vi ställde inledningsvis. I vår resultatdel kommer vi använda 

oss av förkortningen SYV när vi syftar på studie- och yrkesvägledaren. I citat kan SYV 

förekomma vilket kan syfta både på studie- och yrkesvägledaren och studie- och 

yrkesvägledningen då det var den benämningen respondenten använde sig av.   

 

 

 

 

 



 

11 
 

5.1 Bakgrundsinformation rörande typ av skola, elevunderlag, tjänstgöringsgrad och 

dylikt.  

 

I kommun A har vi undersökt två F-9 skolor. Båda skolorna har varsin SYV som båda 

arbetar 100 %.  Elevantalet i skola 1 är 800 elever och i skola 2 är 450 elever. I A 

kommun har vi intervjuat rektor 1 och 2 samt studie- och yrkesvägledare 1 och 2.   

 

I kommun B har vi undersökt 2 grundskolor, en 7–9 (skola 3) och en 4–9 (skola 4). Båda 

skolorna i kommun B har en studie- och yrkesvägledare som arbetar 75% respektive 

100%. Elevantalet i B kommun är ca 300–350 elever i vardera skola. I kommun B har vi 

intervjuat rektor 3 och 4 samt studie- och yrkesvägledare 3. 

 

 

5.2 Hur organiseras studie- och yrkesvägledningen på de respektive skolorna?  

 

I de båda skolorna i kommun A är det inte rektorerna som avgör hur studie- och 

yrkesvägledningen organiseras utan det är SYV själva som gör detta. En av orsakerna till 

detta var att rektorerna ansåg att SYV var så pass erfarna att de med lätthet kunde klara av 

den uppgiften. På frågan om arbetsbeskrivning sa rektor 1 att det inte fanns någon sådan 

framtagen p.g.a. erfarenheten hos SYV samt att en arbetsbeskrivning är flexibel och kan 

ändras allteftersom. Rektor 2 sade att det fanns en arbetsbeskrivning som däremot inte var 

tillräckligt tydlig. Huvuduppgifterna för SYV var vägledning på olika sätt, vara delaktig i 

elevhälsoteamen samt vara ett stöd för lärarna i deras arbete. Det framkom även att SYV 

hade andra arbetsuppgifter, såsom schemaläggning, anordnande av konferenser och 

webbansvar.  

 

Båda rektorerna i kommun B var något svävande i sina svar om hur studie- och 

yrkesvägledningen organiseras och båda rektorerna i B kommun ansåg det mycket viktigt 

att studie- och yrkesvägledaren var med i EHT6. Rektor 3 menade att mycket låg på den 

enskilda studie- och yrkesvägledaren. Rektor 3 medgav att hen överlämnade mycket åt 

SYV, åtminstone när det gällde den snäva vägledningen. Hen menade även att detta kunde 

innebära att för mycket vilade på den enskilda SYV:en. Rektor 3 ansåg att studie- och 

yrkesvägledarens huvuduppdrag är att få eleverna att göra ett självständigt och klokt val 

inför gymnasiet – med allt vad det innebär. Att vägleda till ett klokt val som de kan stå för 

själva. Rektor 4 ansåg att studie- och yrkesvägledarens huvuduppdrag är att förbereda 

elever för gymnasievalet, att hålla ihop kontakten med gymnasiet, informera elever och 

föräldrar om hur det går till samt vilka alternativ som finns och att delta och arbeta med 

EHT. Rektor 4 uttryckte även att studie- och yrkesvägledaren skulle fungera som en 

brygga till näringslivet.  

 

När SYV 3 får samma fråga svarade hen kort: ”Det är ju jag! Jag är den som organiserar 

studie- och yrkesvägledningen!”. SYV 3 upplever sig ha väldigt fria händer och kan lägga 

sin planering efter de behov hen ser finns. På frågan vilket som är det centrala uppdraget 

svarar hen att det centrala är att vara till för eleverna, att kunna hjälpa dem hitta så rätt 

som möjligt.  

 

På frågan om det finns någon arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledaren svarar 

rektor på skola 4 att det finns något som mer skulle kunna kallas uppdragsbeskrivning. 

                                                      
6 EHT - Elevhälsoteam som består av bland annat rektor, skolsköterska, mentor, specialpedagog, kurator 

(studie- och yrkesvägledare) som träffas regelbundet för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. 
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Rektor 4 upplever att det finns en outtalad överenskommen arbetsbeskrivning mellan hen 

och SYV som SYV är införstådd med. Enligt rektor 3 finns inga arbetsbeskrivningar bland 

någon av personalen i skolan, med undantag för skolsköterskan vilket hen ansåg gav både 

för- och nackdelar. Fördelen är att det är väldigt fritt och man kan efter behov och intresse 

styra hur man jobbar och forma sin arbetsdag medan nackdelen är att det blir otydligt och 

man kanske inte är helt säker på att det här hör till mina/dina arbetsuppgifter. När SYV 3 

får samma fråga gällande arbetsbeskrivning blir svaret att hen gjort en egen som följs och 

ändras efter behov men någon riktig arbetsbeskrivning finns inte.  

 
 

5.3 Skolverket slår fast i de allmänna råden att studie- och yrkesvägledning är “hela 

skolans ansvar” - hur tolkas detta av rektorerna och studie- och yrkesvägledarna? 

 

I kommun A berättar Rektor 1 att om det är allas ansvar – ”och det är allas ansvar” 

(Rektor 1) - fullföljs det som står i skollagen. Det är det första kriteriet. Om det ska vara 

allas ansvar i en skola kan det inte stå och falla med en person, till exempel om SYV är 

sjuk en längre tid. Rektor 1 menar att man måste kunna ha ett flöde av personal men att 

båten ändå måste kunna bära utifrån verksamhetsidé och tankar. Rektor 1 menar att det 

naturligtvis är nyttigt med nya influenser och tankar men om en person försvinner av 

någon anledning får det inte falla på grund av denna persons frånvaro. Det får inte enbart 

ligga på SYV:s ansvar som det har varit till för några år sedan. Det blir för tungt ansvar 

för SYV att bära att varje elev ska få samma vägledning. Rektor 1 i kommun A berättar att 

skollagen inte följs om studie- och yrkesvägledningen enbart ligger på SYV.  

 
”För mig skulle det innebära en trygghet om jag vet att alla mina lärare vet om att det här är 
deras skyldighet, men det är där - och det har jag sagt till mina SYV:are - att det är vi rektorer 

som också får ta på oss skulden för att vi inte har varit tydliga ut till alla och sagt det” (Rektor 1). 

 

Eftersom studie- och yrkesvägledning av tradition har legat på SYV räknar inte lärarna 

med att måsta ta in det i sin undervisning. Rektor 1 anser att det finns mycket kvar att 

jobba med i det avseendet men att det skulle innebära en större rättssäkerhet för alla elever 

att få det de har rätt till. Rektor 1 menar även att det främsta kravet är att hålla sig inom 

skollagen och menade att om SYV ska bli delaktig i läroplanen krävs beslut tagna på 

högre nivå. 

 

SYV 1 i kommun A ansåg att rektorn måste stiga fram och påvisa viktigheten för studie-

och yrkesvägledning så den kan fungera bättre.  

 
”Dagens barn kan mindre om arbetsliv och yrken idag än för 10–15 år sedan och eleverna måste 
träna på att kunna göra val.” (SYV 1) 

 

SYV 1 menar att skolan måste göra upp en plan för att få in studie- och yrkesvägledning i 

undervisningen, till exempel genom små dagliga inslag men allra helst som eget ämne. 

Tidigare har studie- och yrkesvägledning funnits som elevens val men det var inte 

tillräckligt många elever som deltog för att kunna ha detta kvar.  

 

Rektor 2 i kommun A berättar att hela skolans ansvar innebär att påverka och informera 

lärarna och även att prata med kollegan som har F-6 om att få igång det jobbet från första 

början. Att komma in tidigt där man pratar om målbilder med eleverna så att de känner 

igen sig när de kommer upp till högstadiet.   
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”Mitt ansvar är att organisera och skapa förutsättningar för SYV att kunna sprida sin information 

och att ha möjlighet att träffa lärarna, möjlighet att träffa eleverna. Helt enkelt ha en 

kommunikation över hela linjen och sen att jag ska skapa den här tydligheten för studie- och 
yrkesvägledningen på skolan”. (Rektor 2)  

  

SYV 2 i kommun A hade som önskemål att skapa en SYV-grupp och med ny rektors 

godkännande gjordes en gemensam studie-och yrkesvägledningsplan för grundskolan som 

presenterades för de övriga rektorerna. Men eftersom planen bortprioriterades 

genomfördes den inte fullt ut.  

 

I kommun B svarar Rektor 3 att hen tror att lärarna gör jättemycket inom studie- och 

yrkesvägledning som de inte vet att de gör och anser att alla behöver tänka på att 

synliggöra det som redan görs och på något sätt dokumentera i respektive ämne. Gärna 

med stöd av SYV eftersom man många gånger inte vet att det här och det här faktiskt är 

studie- och yrkesvägledning.  

 
”Vi behöver synliggöra det vi redan gör och inte nöja oss med bara det utan även ta in det i en 

aktivitetsplan som man kan koppla till studieplanen och huvudmannaplanen7. Så alla får ta del av 

det här. Att man tar fasta på den vida studie- och yrkesvägledningen. Att ta fasta på och utveckla 

den. Jag som rektor har ju en jätteviktig roll, att leda studie- och yrkesvägledningen men där är ju 

SYV:en ett viktigt stöd eftersom kompetensen ligger ju ändå där mer än vad den gör hos mig och 
lärarna. Men det handlar ganska mycket om att belysa det vi redan gör, och att SYV:en får ta del 

av vad vi redan gör och så skulle man kanske kunna förfina och utveckla det ännu mer om man 
kartlägger det först.” (rektor 3)  

 

Rektor 3 tror att det är lätt att hamna i gamla invanda hjulspår eftersom SYV är ensam i 

sin profession på sin arbetsplats och tror att SYV kan bli låst i dessa hjulspår när det inte 

finns någon likvärdig kollega att bolla tankar med.  

 

Rektor 3 anser även att det är viktigare än någonsin med valkunskap då dagens utbud av 

yrken och karriärvägar är betydligt större idag än tidigare. Att lyfta valkunskapen och få 

eleverna att tänka på vad som är val, valkunskap och valkompetens är ett potentiellt 

utvecklingsområde för både hen själv, lärarna och SYV:arna. Rektor 3 anser även att det 

är en fara i att gömma sig bakom ’allas ansvar’ och att lägga över det på varandra. Det 

måste vara något som görs gemensamt. 

 
“En risk som finns är ju att om jag som rektor kommer och säger att vi ska integrera studie- och 

yrkesvägledning i undervisningen också så kan det av lärarna upplevas som att det blir ytterligare 
en grej som läggs på deras redan stora arbetsbörda. Och då kan de nog rygga tillbaka ’men åh, 

ska vi göra det här också?!’ liksom. Därför är det nog viktigt att man har ett mycket tydligt syfte 

till varför vi måste göra det här”.  (Rektor 3) 

 

Rektor 4 svarar på frågan om de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning följs 

”Nej, det skulle jag nog inte säga…”. Rektor 4 uppger att både hen och all personal har 

läst dem men så mycket mer har inte hänt och berättar vidare att de försöker jobba så gott 

de kan. Gemensamt med de andra högstadieskolorna i kommunen har de i uppdrag att 

försöka komma fram med en ny plan för arbete med studie- och yrkesvägledning vilket är 

en del i den nya huvudmannaplanen som kommunen håller på att ta fram. Rektor 4 

nämner även att det finns utrymme i läroplanen, till exempel om entreprenöriellt 

lärande där SYV kan komma in som en naturlig del i arbetet med lärarna. Rektor 4 anger 

                                                      
7 Under 2018 implementeras en huvudmannaplan i kommun B som anger syfte och mål samt systematisk 

uppföljning för studie- och yrkesvägledning inom hela verksamhetsområdet (grund- och gymnasieskolor i 

kommunen). 
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tidsbrist som en faktor som hämmar arbetet med studie- och yrkesvägledning främst i de 

lägre klasserna. För några år sedan hade de på försök testat att ta in studie- och 

yrkesvägledning i åk 4–6 men då tiden inte räckte till avslutades det.  

 

När SYV 3 får frågan om de allmänna råden och hur rektor arbetar efter dessa ställer hen 

sig först frågande, varvid hen får följdfråga (Följs de allmänna råden om studie- och 

yrkesvägledning av rektor?) och då hastigt svarar  

 
”Nej, nej nej nej nej nej. Det där sköter jag själv och så talar jag om för NN (rektor) vad som ska 

göras som då säger okej.” (SYV 3). 

 

SYV 3 uttryckte en stor oro för hur det kommer bli när prao blir lagstadgat från och med 

den 1 juli 2018. Även om kommun B har eleverna ute på prao i dagsläget rör det sig inte 

om 10 dagar. Som komplement har de en variant av prao som kallas jobbskuggning vilket 

kan liknas vid ett fördjupat studiebesök då eleverna får följa med en yrkesverksam person 

på dennes arbetsplats under en heldag eller två halvdagar. Denna jobbskuggning 

uppskattades av företagen då det är svårt att hitta arbetsplatser som har möjlighet, eller 

viljan, att ta emot praoelever under två veckors tid. Även eleverna uppskattade detta då de 

fick möjlighet att skugga flera olika typer av arbetsplatser under två veckor. Trots att 

eleverna till största utsträckning är duktiga på att ordna praoplatser själva kände SYV 3 en 

bävan för hur detta ska bli framöver – att hitta praoplatser för de elever som inte kan göra 

det själva kommer inte bli lätt och mest troligt ett arbete som SYV förväntas göra. SYV 3 

menade att det är ett typiskt exempel på något som politiker beslutar utan att titta närmare 

på hur det ska kunna förverkligas i verksamheten.  

 
Och vem förväntas fixa detta? Jag tror ingen skulle komma på tanken att ge lärarna ansvaret att 

hitta praoplatser. Och titta på lunchersättningen! Den är samma som 1993! Ingenting händer! 
Man tar för givet att det fungerar, att det är någon som sköter det här. (SYV 3)  

 

 

5.4 Finns likheter och skillnader i de två kommunerna? 

 

Skillnaderna i hur man ser på det centrala uppdraget i kommun A var inte så stora. 

Vägledning i olika former kom fram hos tre av fyra. Att vara ett stöd till lärarna, prao, 

lektioner, gymnasieval, elevens val, språkval och att vara delaktig i EHT var också något 

som ansågs vara en viktig del i SYV:s uppdrag. Avsaknad av arbetsbeskrivning var det 

även här tre av fyra som sade och hänvisade till erfarenhet som en orsak till detta. 

Rektorerna ansåg att SYV:s samarbete med lärarna var bra, från deras sida sett. Detsamma 

tyckte både SYV 1 och 2 med undantag för att få vara delaktig i olika lektioner, vilken 

orsaken sades vara tidsbrist. Bägge rektorerna i kommun A förespråkade en större 

tydlighet hos sig själva i uppdraget för att studie- och yrkesvägledning ska bli hela skolans 

ansvar. Rektor 1 pratade om att ändra tänket i hela skolan genom att lyfta fram studie- och 

yrkesvägledning och SYV:s kompetenser så den kan bli delaktig i hela skolan och alla 

klasser. Eftersom alla elever, från åk 1, har rätt till studie- och yrkesvägledning menade 

rektor 1 att man måste upp med denna fråga på kommunnivå, till förvaltningschefen, för 

att få till en förändring. Rektor 2 har påbörjat och fortsätter ett arbete med studie- och 

yrkesvägledaren i skolorna i deras upptagningsområde för att ge eleverna en målbild och 

ett varför. De ska må bra i skolan och känna att de lär sig något - inte bara jaga betyg.  

 

Båda SYV:arna i kommun A hade en önskan om att få arbeta mer ute i klasserna med 

elever från ett tidigare stadie än vad de gjorde nu, att utveckla en röd tråd genom hela 

grundskolan för att förbereda eleverna mer. Att studie- och yrkesvägledning ska vara hela 

skolans ansvar verkade vara viktigt men lågprioriterat och kom i skymundan jämfört med 
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andra förändringar i skolvärlden. Arbetsbeskrivningarna blir därför väldigt olika beroende 

på SYV:en själv.  

 

I B kommun var båda rektorerna medvetna och verkade engagerade kring studie- och 

yrkesvägledning som hela skolans ansvar trots att båda två ansåg sig vara orsaken till de 

brister i förverkligandet av detta i sin respektive skola. SYV 3 uppfattade denna brist som 

att rektorn inte hade någon som helst koll på de allmänna råden. Båda rektorerna i B 

kommun ansåg det viktigt att SYV var med i EHT vilket även SYV 3 i berörd kommun 

ansåg. Båda rektorerna tyckte att det är viktigt att det finns en medvetenhet hos alla (som 

arbetar i skolan) om att studie- och yrkesvägledning är så mycket mer än bara det enskilda 

vägledningssamtalet, prao och gymnasieval - men om denna medvetenhet fanns i 

dagsläget var de osäkra eller tvekande till. Förutom arbetet med ny huvudmannaplan, som 

sker på kommunal nivå, fanns knappt några konkreta förslag eller åtgärder från någon av 

rektorerna på hur man skulle integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen eller i 

skolan. Tvärtom fanns en rädsla hos en av rektorerna för att lärarna skulle rygga tillbaka 

över att få ytterligare en arbetsbörda.  

 

En skillnad i de båda kommunerna är antalet elever/skola. I A kommun fanns en skola 

med ca 800 elever. Ingen grundskola i B kommun har mer än 350 elever. Rektor 3 trodde 

att det kunde finnas svårigheter att som SYV vara den enda i sin profession på en 

arbetsplats då någon likvärdig kollega att ’bolla med’ inte finns, vilket även var något som 

SYV 3 lyfte under vår intervju. I båda kommunerna arbetar grundskole-SYV ensamma i 

sin profession. En skillnad mellan kommun A och B var att i kommun A gjorde SYV även 

andra arbetsuppgifter som inte tillhörde uppdraget, såsom schemaläggning, webbansvar 

och administration. I kommun B arbetade SYV enbart med studie- och yrkesvägledning 

och skolans egna administratörer skötte schemaläggning, sjukanmälningar, webbansvar 

och andra inom skolan förekommande administrationsuppgifter. I båda kommunerna är 

samtliga intervjuade SYV:arna med i EHT, något som alla rektorer i vår studie ansåg vara 

viktigt.   

 

 

6 Analys 
 

I analysdelen kommer vi att länka samman resultaten som våra intervjuer gett med den 

tidigare forskning som vi presenterat, samt den teorin vi kopplat till. Fortsättningsvis 

förekommer förkortningen SYV, varpå vi syftar på studie- och yrkesvägledaren. Vi 

presenterar analysen i samma ordning som våra frågeställningar. 

 

 

6.1 Hur anser studie- och yrkesvägledare samt rektorer att skolans studie- och 

yrkesvägledningen organiseras?  

 
Denna fråga fick ett ganska enhälligt svar om att organisationen av studie- och 

yrkesvägledningen är anpassad efter SYV:s kompetens och hen ges fria händer att sköta 

uppdraget till största del själv. Detta stämmer överens med den tidigare forskning vi 

behandlat i vårt arbete. Organisationen av skolans studie- och yrkesvägledning är väldigt 

diffus och ligger för det mesta på SYV:en själv att göra. Precis som vår egen studie här 

visar bekräftas resultaten av skolverkets rapporter (Skolverket, 2007, 2017) om att 

rektorerna är medvetna om att det från deras håll bör vara en bättre styrning. Det finns 

tydliga styrdokument men dessa följs inte av rektorerna som har ansvaret för att arbetet 

med studie- och yrkesvägledning ska vara hela skolans ansvar. Som Lovén (2015) nämner 
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gällande målstyrning är själva tanken att ansvaret lämnas över till de som arbetar närmast 

verksamheten som bäst kan avgöra hur dessa mål ska nås. Men då gäller det även att 

rektorn på den enskilda skolan prioriterar studie- och yrkesvägledning, vilket inte alltid är 

fallet.  

 

 

6.2 Skolverket slår fast i de allmänna råden att studie- och yrkesvägledning är ’hela 

skolans ansvar’ - hur tolkas detta av rektorerna och studie- och yrkesvägledarna? 

 

De rektorer som intervjuades hade samtliga läst de allmänna råden och att det borde vara 

hela skolans ansvar men inte är det i slutändan och identifierar snabbt orsakerna till detta 

som deras egna ’fel’. De ansåg att om det ska bli hela skolans ansvar måste styrningen 

från dem vara mycket tydligare.  

 

Något som är återkommande i våra intervjuer och som vi även ser i Skolverkets (2005, 

2007, 2009, 2017) rapporter och utredningar samt i den forskning vi berört är att det finns 

en önskan att på något sätt integrera studie- och yrkesvägledning i övriga ämnen och att 

det ska finnas en medvetenhet som genomsyrar verksamheten - men i likhet med dessa 

utredningar, rapporter och den tidigare forskning vi redogjort för i tidigare avsnitt fanns 

hos våra intervjupersoner inte några tydliga förslag för hur man rent konkret ska gå 

tillväga för att förverkliga detta.  

 

Samtliga rektorer vi intervjuade ansåg att man kunnat göra mer för att integrera studie- 

och yrkesvägledningen i undervisningen, men av olika anledningar tar inte rektorerna 

initiativet. I vår intervju uppgav SYV 3 att hen till exempel talar om vad hen vill eller 

behöver göra gällande organiserandet och utvecklandet av studie- och yrkesvägledningen 

och rektor 3 ger så gott som alltid grönt ljus till detta. Detta stämmer överens med det 

Lundahl och Nilsson (2011) skriver om hur decentraliseringen inneburit att styrningen av 

studie- och yrkesvägledningen lagts över till huvudmännen som i sin tur lagt över ansvaret 

till respektive skolas rektor som i sin tur lagt ansvaret på skolans SYV. Ett ansvar som 

egentligen ska ligga på rektorn hamnar hos den verksamma SYV:en istället.  

 

Precis som statens offentliga utredning (SOU 2001:45) visade, att problemet var bristen på 

tillämpning av regelverket och inte bristen på regelverk, svarade rektorerna att de inte 

följer skolverkets allmänna råd om studie- och yrkesvägledning, eller att de hade kunnat 

göra betydligt mer för att få till en vägledning som följer eleverna likt en röd tråd genom 

hela grundskolan.  

 

TCC bekräftar och stärker tanken om att vägledningen bör gå som en röd tråd genom hel 

grundskolan (Gottfredson, 2002). Enligt teorin är yrkesvalet en process där den enskilda 

individen försöker matcha sina färdigheter och förmågor med ett yrke, studier eller en 

sysselsättning som stämmer överens med egna mål och intressen. Men för att komma fram 

till ett val som känns tillfredställande måste dessa förutsättningar kunna vägas för- och 

emot varandra. Detta kräver en kunskap, inte bara om olika yrken och dess möjligheter 

utan även om vem man själv är och vad man vill (Gottfredson, 2002). Rektor 3 i kommun 

B pratade till exempel om valkunskap som ett nödvändigt verktyg för dagens elever och 

hur detta är ett potentiellt utvecklingsområde. Även SYV 1 i kommun A lyfte problemet 

med valkunskap hos eleverna och att de måste träna på att kunna göra val. SYV 1 menade 

att alla har olika förutsättningar beroende på den socioekonomiska bakgrunden och att det 

därför är en oerhört viktig fråga. 
  

 



 

17 
 

6.3 Finns likheter och skillnader i hur studie- och yrkesvägledare och rektorer 

beskriver studie- och yrkesvägledningen i de två kommunerna? 

 

I kommun A så lyfter rektorerna fram SYV som en otroligt viktig kompetens i många 

olika instanser men främst i vägledningen, man talar om dem som en viktig kugge som 

ska vara ett stöd till elever och övrig personal i arbetet. SYV:arna i kommun A önskar mer 

stöd av rektorerna och mer mandat att kunna få ha vägledningen som en röd tråd genom 

hela grundskolan. Även här framkommer det som rapporter och forskning visar; 

styrningen måste bli tydligare och tas mer på allvar, inte bara av rektorer utan av all 

personal. En ordentlig vägledning ger väl underbyggda val helt enkelt.  

 

I likhet med kommun A anser båda rektorerna i Kommun B att SYV fyller en viktig roll 

på flera sätt förutom i det enskilda vägledningssamtalet. Båda rektorerna i B kommun var 

medvetna och verkade engagerade men deras ansvar underlättas av att de båda har en 

engagerad och driven SYV som tar för sig, tar initiativ och vågar ta plats i skolan.  

 

I den ena skolan blir det tydligt att rektorn upplever sig vara mer medveten och arbetar 

efter de allmänna råden medan SYV upplever det hela tvärtom. Samtidigt upplevdes inte 

detta som ett hinder eftersom SYV aldrig behövt ’kriga’ för att få igenom sin vilja att göra 

något i verksamheten, däremot har det varit hen själv som behövt styra upp vad som ska 

göras.  

 

Även om kommun B i nuläget arbetar med en ny huvudmannaplan avviker vaken 

kommun A eller B från de resultat Skolinspektionens (2013) och Skolverkets (2005, 2007, 

2009, 2017) utredningar och rapporter påvisat. Istället bekräftas dessa resultat av 

kommunerna i vår undersökning.  

 

 

7 Diskussion 
 

I denna diskussion kommer vi skriva om våra tankar kring resultatet, hur man skulle 

kunna förändra organisationen till det bättre samt ge förslag på vidare forskning i detta 

ämne. 

 

 

7.1 Organiserandet av studie- och yrkesvägledningen i skolan 

 

Att studie-och yrkesvägledningen bör gå som en röd tråd genom hela grundskolan lyfts 

fram gång på gång och man belyser vikten av att eleverna får regelbunden 

omvärldsorientering i form av olika insatser. Att vidga elevernas perspektiv i tidig ålder 

för att de ska kunna se och välja sådant som annars skulle ligga utanför deras 

handlingshorisont är en viktig aspekt i dagens samhälle. Detta är även något som 

Gottfredsson (2002) belyser i sin teori och kan direkt kopplas till att man bör ha en tydlig 

styrning av studie- och yrkesvägledningen så den verkligen blir hela skolans ansvar och 

att arbetet genomsyrar alla ämnen på ett eller annat sätt.  

 

Enligt rektor 1 är detta beslut som måste tas på högre höjder för att SYV ska bli delaktig i 

läroplanen. Men det har tagits upp på högre nivåer nästan varje år men fortfarande har 

man inte riktigt kunna sjösätta båten så att säga. Känslan vi får är att det är mycket snack 

och liten verkstad. 

 



 

18 
 

Som ensam studie- och yrkesvägledare på skolan kan det bli ett väldigt tungt arbete att 

driva den frågan själv. Borde det kanske bli ett eget ämne? Den frågan har diskuterats 

många gånger, inte minst i debatter och av yrkesverksamma, och vissa menar på att det 

kanske måste bli så för att alla ska få samma chanser i skolan. 

 

 

7.2 Hela skolans ansvar 

 

Även i denna fråga är det så att det är rektorer och de som är styrande i kommunerna som 

måste komma överens att sätta fokus på att studie- och yrkesvägledning skall bli hela 

skolans ansvar. Riktlinjer, styrdokument och skollagen finns redan att tillämpa så man 

famlar inte i blindo. Det gäller också att få lärare att förstå att man inte vill stjäla 

undervisningstid - vilket en SYV berättade att det känns som, att lärarna tror att man vill 

minska deras undervisningstid - utan att man gör små inslag i olika lektioner där det just 

då passar att ta in studie- och yrkesvägledning så det blir en naturlig del av 

undervisningen.   

 

Kanske utbildningsanordnare av studie- och yrkesvägledarutbildningen borde anordna en 

samverkan med lärarhögskolans lärarutbildningar så att blivande SYV och lärare får en 

bredare förståelse för varandras uppdrag redan under utbildningstiden?  

 

Något som var intressant var att SYV 3 och rektor 3 i kommun B hade ganska skilda 

uppfattningar när det kom till de allmänna råden. Rektor 3 upplevde att hen hade bra koll 

och svaret hen gav i intervjun indikerar även att hen hade det. Men SYV 3 ansåg att 

rektorn inte hade någon som helst koll. Här kan man fundera på orsaken till denna 

oenighet - kan det vara brist i kommunikationen mellan SYV och rektor? Brist på styrning 

av rektor? Av intervjun att döma hade rektor 3 både förslag och visioner om hur ’hela 

skolans ansvar’ skulle arbetas med men av SYV:s svar att döma tillämpas inte detta. Detta 

går igen i både tidigare forskning och de utredningar vi gått igenom i den litteratur vi 

bearbetat. Rektor 4 berättade att de på försök gått in i åk 4–6 för att även dessa elever 

skulle få studie- och yrkesvägledning men att det, p.g.a. arbetsbörda och tidsbrist för den 

enskilda SYV:en inte gick upprätthålla. Även här ser vi hur rektorn mer eller mindre per 

automatik sätter in SYV att göra detta arbete med åk 4–6 istället för att arbeta med lärarna. 

Lärarna hade till exempel istället kunnat få tips och förslag av SYV för olika arbetssätt 

kring den vida studie- och yrkesvägledningen, sådant de kan integrera i den övriga 

undervisningen. Men eftersom SYV:s tid inte räckte till för att gå ut i klassrummen hos åk 

4–6 skrotades istället tanken på att dessa elever skulle få studie- och yrkesvägledning.  

 

Våra grannländer Norge, Finland och Danmark har en annan syn på vägledning i skolan. 

Finland har ett ämne i hela grundskolan som kallas för elevhandledning, plus den 

individuella vägledningen, gruppvägledning och APL8 (Skolverket, 2017). Danmark har 

ämnet utbildning och jobb i sin folkskola (vår grundskola). Ämnet är obligatoriskt för alla 

elever men man följer ingen speciell timplan utan mer en kunskapsanvisning. Rektorerna i 

Danmark har en rapporteringsskyldighet om hur man lägger upp ämnet och vilka insatser 

som görs. I Norge har man ett kunskapsområde som heter Utddanningsvalg och där 

kommer man in på tre områden där eleverna ska lära känna skola och utbildning, arbetsliv 

och de egna valen (Skolverket, 2017). I de här länderna finns alltså en tydlig plan med 

uppföljningar och utvärderingar till skillnad från Sverige. Hade det varit bättre om studie- 

och yrkesvägledning fanns i läroplanen som ett eget ämne? Hade man då varit bättre på att 

organisera och följa upp resultaten av arbetet?  

                                                      
8 APL – Arbetsplatsförlagt lärande 
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7.3 Att jämna ut skillnaderna i synen på studie- och yrkesvägledning 

 

Hur kan man göra för att alla - från rektorer till övrig skolpersonal - ska ha samma syn på 

SYV och dess uppdrag? Samtliga rektorer önskade att integrera SYV mer i 

undervisningen men när det kom till genomförandet lämnades ansvaret till den enskilda 

studie- och yrkesvägledaren att styra upp och förverkliga detta. Frågan vi kan ställa oss 

här är hur man ska få rektorn att ta detta ansvar. I dagens läge är samtliga yrkesgrupper i 

skolans värld hårt pressade. Mycket ska hinnas med och det finns många olika 

styrdokument att förhålla sig till. Att i detta även integrera studie- och yrkesvägledning - 

som lärare dessutom inte fått någon utbildning i - kan nog kännas både skrämmande och 

överväldigande. Rektor 1 i kommun A pratade om att allt arbete med att införa nytt i 

skolan tar tid, man måste vrida och vända både en och två gånger på saker innan man inför 

dem. Funderingen då är om detta gäller för hela skolans värld? Ska det verkligen vara så 

att det måste ta så lång tid för att implementera en nygammal profession i det dagliga 

arbetet med eleverna?  

 

Både rektor 3 och SYV 3 trodde att lärare i många fall gör mycket mer vad gäller den vida 

studie- och yrkesvägledningen än vad som syns och vad de tror. SYV 3 berättade även att 

hen gjort en egen (ovetenskaplig) studie om hur lärarna i låg- och mellanstadiet i kommun 

B arbetar med studie- och yrkesvägledning och konstaterade att lärarna i de yngre 

årskurserna är väldigt duktiga på detta. Där fanns många inslag i undervisningen som hör 

till den vida studie- och yrkesvägledningen, men ju äldre eleverna blev desto mer 

ämnesinriktad blev undervisningen och i samband med detta föll det vida perspektivet på 

studie- och yrkesvägledning bort. Med Gottfredsons teori i åtanke är det väldigt tråkigt att 

detta vida perspektiv begränsas för eleverna med stigande ålder, i synnerhet eftersom barn 

och unga begränsar och kompromissar mer ju äldre de blir enligt TCC (Gottfredson, 

2002). 

 

I kommun B hade samtliga studie- och yrkesvägledare i grundskolan hållit en workshop 

med sina kollegor, något båda rektorerna i kommun B talade varmt om och upplevde som 

mycket positiv. Workshopen syftade till att synliggöra den vida vägledningen och gav 

lärarna förslag för hur detta kan integreras i undervisningen. Men som vår undersökning 

här visar verkar det inte ha hänt så mycket mer därefter. Där kan man fundera över 

orsakerna till att det stannar vid en workshop? Samtidigt ansåg både rektorer och studie- 

och yrkesvägledare att lärare gör mycket beträffande den vida vägledningen som vare sig 

dem, rektor eller SYV är medvetna om. Kanske en tydligare dokumentation och 

uppföljning av detta är vad som krävs?    

 

Något vi tror de flesta spontant tänker på när man hör uttrycket studie- och 

yrkesvägledning är den snäva vägledningen, alltså vägledningssamtalet och informationen 

om specifika utbildningar. Men det vida perspektivet av studie- och yrkesvägledning är så 

mycket mer. Valkunskapen som tidigare nämnts, är något som går igen i allt vi kommer 

göra i livet, likaså självkännedom. En stark självkännedom och självkänsla gör en inte lika 

lättpåverkad av omgivningen. En stark självkännedom gör att man vågar gå mot strömmen 

och välja trots att vänner kanske väljer något annat.  

 

På skolverket finner vi i Lgr11 där det står att läsa om skolans värdegrund som säger att:  
 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Skolverket.se). 

 

Lärarens, och skolans, uppdrag är bland annat att stimulera och stärka eleverna i deras 

självförtroende, stärka deras självkännedom och deras självkänsla. Eftersom individen 
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enligt TCC blir mer benägen att kompromissa och sänka ambitionerna i takt med stigande 

ålder torde det ligga i hela skolans intresse att arbeta för att faktorer såsom kön, etnicitet 

och klass inte ska vara avgörande i våra val i livet. Inte enbart när det gäller karriärval 

utan alla typer av val. Var man väljer att bosätta sig, val av utbildning, val av partner, val 

av skola för våra barn, val av vänner, val av middag. Alla typer av valsituationer kräver en 

självkännedom och Gottfredson (2002) anser att ju starkare självkännedom desto mindre 

benägenhet att kompromissa och begränsa sig p.g.a. andras val och åsikter och samhällets 

normer. Vad vi tänker och tycker förändras under vår uppväxt och det är under vår 

uppväxt som vi formas till de individer vi kommer till att bli som vuxna. Att som lärare, 

SYV, styrande politiker och huvudmän gemensamt arbeta för att förebygga onödig 

begränsning hos elever orsakade av klass, kön, etnicitet och traditionella normer är något 

hela samhället skulle vinna på i längden.  

 

Kan det vara okunskap om vad vid vägledning är som är orsaken till att ’allas ansvar’ blir 

SYV:s ansvar? Vi har kunnat se att studie- och yrkesvägledarens profession inte tas 

tillvara utan även anses kunna sköta administrativa uppgifter som till exempel 

schemaläggningar. Detta, anser vi, indikerar en stor okunskap om studie- och 

yrkesvägledares kompetens. Hur kan man få bukt med denna okunskap? Ett förslag är som 

tidigare nämnts ett tätare samarbete redan under utbildningen så både lärare och studie- 

och yrkesvägledare blir medvetna om varandras kompetenser och uppdrag. 

 

Något vi tror är viktigt för studie- och yrkesvägledningens status är att högre chefer 

(styrande i kommunen, politiker, kommunalråd) är medvetna och pekar med hela handen 

och säger att studie- och yrkesvägledning är viktigt. Men detta kräver även att de tillsätter 

medel för att göra detta möjligt. Ett exempel är den nya huvudmannaplanen som just nu är 

under utveckling i kommun B, vilket var ett positivt besked och indikerar på att de 

styrande i kommunen tar detta på allvar och ser nyttan med studie- och yrkesvägledning. 

Kan orsaken till att kommun B gör detta bero på att flertalet högre chefer inom 

kommunen, däribland kommunalrådet, har en bakgrund som studie- och yrkesvägledare?  

 

 

7.4 Metoddiskussion 

 

Kvalitativa intervjuer passade vår studie bra eftersom vårt fokus i arbetet var att 

synliggöra hur rektorer och studie- och yrkesvägledare ser på studie- och yrkesvägledning 

i sin skola och som hela skolans ansvar. Genom enkätsvar tror vi inte att vi kunnat få lika 

utförliga svar, dessutom hade det varit svårt för oss att ange svarsalternativ på frågor om 

hur studie- och yrkesvägledningen är organiserad i den aktuella skolan och hur rektorer 

och SYV arbetar efter de allmänna råden.  

 

Att genomföra intervjuerna fungerade som planerat, vi upplevde varken några tekniska 

problem eller andra störningar. Något som däremot inte gick som planerat var att få tag i 

det antal intervjupersoner vi hade tänkt oss. Därför blev det en något ojämn fördelning av 

intervjupersoner med en överrepresentation hos rektorerna vilket gör att ett SYV-

perspektiv saknas och detta kan ha påverkat resultatet.  

 

Eftersom vår undersökning är begränsad till fyra skolor i två norrlandskommuner innebär 

det att det inte är möjligt att dra generella slutsatser för hela landet, även om de resultat vi 

kom fram till stämde väl överens med de rapporter och den tidigare forskning vi bearbetat.  
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Om vi skulle göra om studien hade det varit mycket intressant att även intervjua lärare för 

att få deras perspektiv, i synnerhet när det gäller begreppet ’vid vägledning’ och hela 

skolans ansvar. 

 

 

7.5 Vidare forskning 

 

Vidare forskning i ämnet hade med fördel kunna göras på högre instanser så som skolchef, 

lokala och regionala politiker och kanske även politiker i riksdag och regering. Hur går 

deras tankar när det inte blir någon ändring trots att det produceras liknande resultat i olika 

rapporter? Varför detta inte tas på allvar och åtgärdas hade varit intressant att veta. Att i ett 

senare skede följa upp resultatet av den huvudmannaplan som nu är under utveckling i 

kommun B skulle också vara intressant för framtida studier. 

 

Det hade även varit intressant att undersöka lärarnas erfarenhet, ståndpunkt och vilja till 

att samarbeta med SYV. Som studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet finner vi 

det märkligt att det inte finns något samarbete mellan SYV-utbildningen och 

lärarutbildningen. Kan man göra något redan under utbildningstiden så nyutexaminerade 

lärare och studie- och yrkesvägledare har en större förståelse för varandras uppdrag och 

profession?  

 

Ytterligare ett område att undersöka är de positiva exemplen – skolorna där (den vida) 

studie- och yrkesvägledningen fungerar och är hela skolans ansvar. Att se hur deras 

arbetssätt skiljer sig jämfört med skolor i kommuner som inte lyckats lika bra. Hur 

prioriteras resurser, kostar det mer? Hur ser avhopp och felval ut i dessa kommuner 

jämfört med andra?  

 

 

7.6 Slutsats 

 

I vårt arbete har vi genomfört intervjuer med verksamma rektorer och studie- och 

yrkesvägledare för att se huruvida de rapporter och den tidigare forskningen stämmer 

överens med den faktiska verkligheten. Vi har kunnat konstatera att den forskningen och 

de rapporter som redan finns stämmer väl överens med verkligheten i de två kommuner vi 

undersökt. Både rapporter och tidigare forskning visar även att huvudmän, rektorer och 

övrig personal i skolans värld anser att studie- och yrkesvägledning är något viktigt och 

det finns många visioner och målsättningar för detta område. Men ansvaret att förverkliga 

detta läggs över till den enskilda SYV:en som blir tvungen att prioritera och kompromissa, 

främst när det gäller tid. Vår tolkning blir den att om man i dagsläget i dessa två 

kommuner ska få till en vid vägledning som är hela skolans gemensamma ansvar krävs att 

SYV själv är den drivande och engagerade faktorn, samt att man har en rektor som lyssnar 

och tar till sig av det man som SYV har att säga och komma med kompetensmässigt. 

Detta upplevdes dock inte alltid som något negativt då samtliga intervjuade SYV i vår 

undersökning upplevde sitt arbete som väldigt fritt på ett positivt sätt.  

 

En annan slutsats vi kunnat dra är att ordet bör måste ändras till ordet skall för att alla 

styrdokument som finns ska kunna efterföljas. Finns det inga måsten kommer studie- och 

yrkesvägledning alltid vara något som lätt bortprioriteras för annat i skolan. ’Hela skolans 

ansvar’ blir helt enkelt ’inte mitt ansvar’ för alla utom studie- och yrkesvägledaren.  
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Bilaga 1  
Intervjufrågor till rektor 

 

• Hur organiserar ni studie- och yrkesvägledningen på din skola? 

 

• Vilket uppdrag har studie- och yrkesvägledaren på din skola? Vad är 

huvuduppgiften? 

 

• Har studie- och yrkesvägledaren på din skola en egen arbetsbeskrivning? Vad 

innehåller den? 

 

• De allmänna råden om studie- och yrkesvägledning, har du läst dom? Hur följer ni 

de allmänna råden? 

 

• Finns det något mer än de allmänna råden om studie- och yrkesvägledning som 

reglerar styrningen på skolan? Vilka? Hur? 

 

• Hur ser samarbetet ut mellan studie- och yrkesvägledaren och lärare på din skola? 

 

• Vad innebär det att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar för dig i 

egenskap av rektor? 

 

• Utgå från hur ni organiserar studie- och yrkesvägledningen just, hur skulle du vilja 

utveckla SYV inför kommande läsår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2  
Intervjufrågor till studie- och yrkesvägledare 

 

• Hur organiseras studie- och yrkesvägledningen på din skola? 

 

• Vilket är ditt centrala uppdrag? 

 

• Hur ser din arbetsbeskrivning ut? 

 

• Finns det andra arbetsuppgifter som du vill utveckla? Vad och på vilket sätt? 

 

• Ditt samarbete med lärarna – hur ser det ut? 

 

• Känner du att de allmänna råden som finns för studie- och yrkesvägledning följs 

av rektor? Om de följs; på vilket sätt? Om de inte följs; varför inte? 

 

• Har du själv hjälp av de allmänna råden i ditt arbete som studie- och 

yrkesvägledare? 

 

• Hur använder du de allmänna råden? 

 

• Finns det några andra styrdokument som hjälper dig? Vilka? Hur? 

 

• Att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar – stämmer det? 

Varför/Varför inte? 

 

• Utgå från hur ni organiserar studie- och yrkesvägledningen just, hur skulle du vilja 

utveckla SYV inför kommande läsår? 
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