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Förord 
I arbetet med denna studie har vi fått en ökad medvetenhet om hur rektorer kan 
uppfatta vår profession som studie- och yrkesvägledare betydelsefull i 
elevhälsoteamet.  

Vi vill ge ett innerligt TACK! till våra respondenter. Utan er medverkan hade 
denna studie inte kunna genomföras. Er medverkan har resulterat till ett bidrag i 
hur rektorer kan se betydelsen av studie- och yrkesvägledares profession i 
elevhälsoteamet.  

Carina Gillisson och Anneli Hammare 
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Sammanfattning 
Studiens syfte är att lyfta fram och analysera hur rektorer kan uppfatta studie- och 
yrkesvägledares kompetens och profession i arbeten kring elevhälsoteamet i 
grundskolans senare år. Vårt mål med studien är att undersöka hur studie- och 
yrkesvägledares roll kan få mer status och bli mer stabil om studie- och 
yrkesvägledare har samma villkor som de övriga professionerna i elevhälsoteamet. 
Frågorna vi utgått från är: Hur kan rektor uppfatta innehållet i studie- och 
yrkesvägledarens profession? och Hur kan rektor synliggöra studie- och 
yrkesvägledarens yrkeskompetens i elevhälsoteamet? Vi har valt att genomföra en 
kvalitativ studie och använde oss av semistrukturerade intervjuer som metod för 
att samla in data.  
 
Våra respondenter som vi intervjuade valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. 
Resultatet vi kom fram till är att rektorer tycker det är av stor vikt att ha en studie- 
och yrkesvägledare på skolan. Respondenterna ansåg att studie- och 
yrkesvägledares viktigaste uppdrag är att ge elever och föräldrar 
gymnasieinformation samt att ordna prao. Ett elevhälsoteam bör arbeta mot 
samma mål och respondenterna ansåg att studie- och yrkesvägledare har en 
naturlig roll i elevhälsoteamet. Samtliga respondenter ansåg att rektor har en 
avgörande betydelse för studie- och yrkesvägledarens deltagande i 
elevhälsoteamet. 
 
Nyckelbegrepp: Team, rektor, profession, kompetens, studie- och yrkesvägledare, 
elevhälsoteam 
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Summary 
 

The purpose of this study is to analyse what Headteachers thought about 
Guidance Councellors competance and profession in secondary schools and their 
Student Health Care Teams.  This thesis examines how the Guidance Councellor 
could have more status and become more stable if the Councellors had the same 
conditions as the other professions in the Student Health Care Team. The 
questions asked were:  How does the Headteacher perceive the content of the 
Guidance Councellors profession? And how can the Headteacher show the 
Guidance Councellors competance within the Student Health Care Team? 
The authors have used a quantitative analysis in order to get a broader picture of 
Headteachers knowledge and opinions by choosing case studies to interview.   
 
The results show that Headteachers think that Guidance Councellors are 
important in schools.  The main aim of a Guidance Councellor is to inform 
students and parents about secondary schools and to arrange work 
experience. Everyone working in the Health Care team should work towards the 
same goal and the respondants realise that Guidance Councellors have a natural 
roll within the Health Care team and the Headteachers play an important part for 
the Guidance Councellors to exist within the Student Health Care team. 
 
Key words: Team, Headteacher, profession, competance, Guidance Councellor 
and Student Health Care 
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1 Inledning 
Den statliga utredningen 2000:19 Från dubbla spår till Elevhälsa ligger som 
grund till den nya skollagen. Varje grundskola ska enligt skollagen (2010:800) 2 
kap. 25§ ha en fungerande elevhälsa i vilket det ska ingå medicinsk, psykologisk, 
psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Dessa kompetenser utgörs av 
skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Det är sedan huvudman på 
varje enskild skola som beslutar vilken profession som ska finnas med i elevhälsan 
utöver de yrkesprofessioner som har en obligatorisk roll. Elevhälsoteamets 
professionssammansättning kan därmed variera från skola till skola. Många 
studie- och yrkesvägledare i grundskolan deltar i elevhälsoteamets möten men 
deras befogenhet kan vara begränsad. Studie- och yrkesvägledare kan känna, i och 
med sin begränsade befogenhet, att den inte får samma insyn i allt som rör 
eleverna som övriga professioner i elevhälsan får ta del av. SOU 2000:19 föreslog 
att studie- och yrkesvägledaren skulle ingå i elevhälsans elevhälsoteam men 
utredningens förslag fick inget gehör. 

Neuman och Sjöberg (2018:11) tar upp arbetet i elevhälsans elevhälsoteam sedan 
den nya skollagen trädde i kraft 2011. Det har, i vissa fall, visat sig inneburit en 
problematik med övergången från att se elevhälsoarbete gå från att innefatta 
“skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser till en samlad elevhälsa” 
(Neuman och Sjöberg 2018:11). En samlad elevhälsa (Hjörne, 2018:18) ska arbeta 
mer med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Enligt Ollmark 
(2014) ska elevhälsan arbeta salutogent, det vill säga fokusera och stärka det 
positiva inom elevhälsan istället för att arbeta med det negativa och problemen. 
Elevhälsans arbete ska vara hälsofrämjande och det är viktigt att elevhälsoteamet 
följer upp beslut som satts in i verksamheten samt att man utvärderar resultatet. 

Studie- och yrkesvägledarutbildningen är en treårig utbildning på akademisk nivå. 
Trots att utbildningen har akademiska krav tenderar den att inte synliggöras inom 
skolans professioner på samma villkor. Detta har vi uppmärksammat då vi fått 
vetskap om att vissa studie- och yrkesvägledare arbetar med olika administrativa 
uppgifter och vissa går ut som vikarierande lärare. I Skolverkets allmänna råd 
med kommentarer Arbete med studie- och yrkesvägledning (2017:9) står att 
studie- och yrkesvägledaren i sin utbildning har koppling till 
forskningsdisciplinerna psykologi, sociologi och pedagogik. Detta anser vi 
genererar en styrka men även en diffus uppfattning gentemot skolans övriga 
professioner vilket kan medföra att studie- och yrkesvägledaren lämnas till att 
sköta sitt. I vår studie ska vi belysa hur rektorer ställer sig till beslutat att utesluta 
studie- och yrkesvägledare som obligatorisk profession i elevhälsan. 
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2 Syfte  
Lyfta fram och tydliggöra hur rektorer kan uppfatta studie- och yrkesvägledares 
kompetens och profession i arbeten kring elevhälsoteamet i grundskolans senare 
år. 

2.1 Frågeställning 
 
1.       Hur kan rektor uppfatta innehållet i studie- och yrkesvägledarens 

profession? 
2.       Hur kan rektor synliggöra studie- och yrkesvägledarens 

yrkeskompetens i elevhälsoteamet? 
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3 Bakgrund  
Vi har valt att till detta arbete använda SOU 2000:19 Från dubbla spår till 
elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling som är en 
förstudie till Skollagen (2010:80). Utredning påbörjades 1998 för att kartlägga 
elevvårdens och skolhälsovårdens verksamhet och funktion. Som underlag till 
utredningen har enkätundersökningar samt intervjuer genomförts på personal 
och elever från skolor runt om i Sverige. I SOU 2000:19 valde utredaren att lyfta 
kompetenser istället för att fokusera vid yrken. Utredaren ansåg att det är av 
större vikt att se människors erfarenhet och kunskap samt hur de arbetar i 
verksamheten istället för att enbart fastna vid vilken examen man har tagit. 
Utredaren förklarar sitt fokus med att kunskap och praktiskt handlag erhåller 
varje profession vid grundutbildningen. I Riksdagens beslut till den nya skollagen 
tog man fasta på alla kompetenser som behandlades förutom studie- och 
yrkesvägledarens kompetens. SOU 2000:19 lyfter fram att de kompetenser som 
ingick i elevhälsoteamet var omvårdnadskompetens, medicinsk kompetens och 
psykologisk kompetens. Dessa kompetenser har sjuksköterska, läkare och 
psykolog och alla har de en legitimation vilket betyder att de har en skyddad 
yrkestitel. Skulle de missköta sig så kan deras legitimation återkallas av 
Ansvarsnämnden (SOU 2000:19). Utredaren för SOU 2000:19 menar att 
psykologer, socionomer, sjuksköterskor, läkare, studie- och yrkesvägledare och 
specialpedagoger ska ingå som professioner i elevhälsan (SOU 2000:19:213).  

Studie- och yrkesvägledarens yrkestitel växte fram i slutet av 1960-talet, enligt 
SOU 2000:19 (s.235), arbetsuppgifterna var då fokuserad på att hjälpa eleverna 
med deras val samt ge elever och föräldrar information om skola och arbetsliv. 
Rollen för en studie- och yrkesvägledare har med tiden genomgått en förändring. 
Studie- och yrkesvägledaren ska fortfarande ge information om yrken och fortsatt 
utbildning men även vägleda elever som behöver ha stöd i sina studier. Studie- 
och yrkesvägledaren ska planera elevernas yrkespraktik samt lära eleverna 
studieekonomi och eventuellt sätta samma studiegrupper enligt SOU 
2000:19:236. 

3.1 Skoleffektivitet och skolforskning 
Rothstein (2018) riktar sin uppmärksamhet till hur skillnader i elevers 
prestationer kan härledas till skolans sätt att organisera sin verksamhet, styra sin 
verksamhet samt på vilket sätt de arbetar. Vad Rothstein visar i sin studie har sin 
grund i den internationella utbildningsforskningen School Effectivness Research 
(SER). Inom SER-forskningen fokuserar man på att lyfta fram faktorer som ligger 
utanför den socioekonomiskt strukturella traditionen för att påvisa elevers 
prestationer och skolresultat. I stället för att fokusera på elevers sociala, kulturella 
och ekonomiska faktorer fokuserar SER på faktorer som härrör från skolans 



10 
 

interna kultur, hur kunskap och lärande förmedlas och värderas. Rothstein visar 
på vikten av att skolan bör anamma en kultur där fokus ligger på hur skolan 
arbetar med att skapa en vi-anda genom att respektera och stödja varandra i sina 
professioner. Detta menar Rothstein bidrar till en form av tillit till varandra vilket 
skapar en inre balans inom skolans arbetskultur. Skapandet av denna balans 
utgörs av att fokus ligger på mjuka värden. Mjuka värden beskrivs som följande: 

…organisationens ledarstil, organisationskultur och sociala normer […] 
De enskilda skolor som fungerar väl förefaller vara impregnerade med en 
särskild organisationskultur, där sådant som laganda, engagemang och 
starka normer vad gäller verksamhetens inriktning och målsättning ofta 
nämns i forskningen. (Rothstein 2018:56) 

 
Vad SER-forskningen mer visar är skolledningens betydelse för att skapa effektiva 
skolor med övervägande positiva resultat. Vidare belyser Rothstein att forskning 
visar resultatet att skolor som blir och är framgångsrika tenderar att skapa och 
främja ett arbetsklimat som speglas av laganda och ett gemensamt 
förhållningssätt till skolans uppsatta mål (Rothstein, 2018). 

Andersson m.fl. (2018) belyser genom deras forskning hur skolframgång 
aktualiserats i en ökande omfattning. De två vanligast förekommande 
inriktningarna inom forskningen om skolframgång är fokus på skoleffektivitet och 
skolförbättring. Dessa två har helt skilda sätt att lyfta fram sitt sätt att visa vilka 
faktorer som bidrar till skolframgång. Skoleffektivitet fokuserar på faktorer som 
kan relateras till elevers studieprestationer medan skolförbättring har fokus på 
hur skolan arbetar organisatoriskt och hur lärare kan samarbeta för att påverka 
elevers lärande. Vad Andersson m.fl. fokuserat på i sin studie är att studera skolor 
som inte framställs som framgångsrika. Studien visar på ett resultat som pekar 
mot att dessa skolor inte anammat en inre struktur gällande faktorer som grundar 
sig i ett systematiskt kvalitetsarbete. Dessa skolor har en tendens till bristande 
tillit till varandras professioner och kompetenser. Vidare belyser Andersson m.fl. 
problematiken kring hur olika skolresultat kan se ut i olika skolor trots att 
skolorna utgår från likartade omständigheter som lagstiftning och ekonomiska 
förhållanden. Vad som framkommer i deras studie är olikheter i hur skolorna 
hanterar den mjuka varan, den så kallade skolkulturen (Andersson m.fl. 2018). 
Citatet nedan visar vikten av att skolframgång kräver en hög grad av tillit och 
förtroende av professioner. 
 

… de normer och regler som organiserar det inre arbetet på en 
arbetsplats har stor betydelse och forskningen framhåller att tillit är en 
nyckelkomponent för framväxten av välfungerande lokala kulturer. Hög 
tillit anses exempelvis förklara ledares och medarbetares tillfredsställelse 
med sin arbetssituation och utveckling av gott arbetsklimat. [...] Även 
forskningen om skolframgång har uppmärksammat tillit. (Andersson 
m.fl. 2018:69) 
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Både skoleffektivitetsforskare och skolframgångsforskare riktar sin 
uppmärksamhet till tillitens betydelse för de enskilda skolornas välmående i 
allmänhet och till förbättrade studieresultat (Andersson m.fl. 2018) 

3.2 Professioner 
Idag används ordet profession i positiv mening när man annonserar efter 
kompetenser till olika tjänster (Brante 2009:15). Vad Brante visar är att 
professioner är yrken som betalar sig genom att man använder sig av kunskaper 
som är baserad på vetenskaplig forskning. Vissa utbildningar ger ett examensbevis 
och i vissa fall ges även en legitimation (Brante 2009:15). Brante (2015) skriver att 
legitimation är ett effektivt sätt att finna sammanhållning i en yrkesprofession. 
Legitimationen inger tillit och förtroende till allmänheten. Legitimerade yrken 
som allmänheten känner till har ofta hög status i samhället (Brante m.fl. 
2015:225).  

3.3 Professionsbegreppet i olika perspektiv 
En profession är enligt Brante (2015:57) den som har genomgått en 
kandidatutbildning på minst tre års heltidsstudier vid universitet eller högskola. 
En professionsutbildning ska vara både teoretisk och praktisk för att man ska få 
träning i yrket som man senare ska utföra (Brante 2015:57). Brante (2009) menar 
att yrken som blir och är professioner har framkommit genom ett vetenskapligt 
beprövande. Vidare skriver Brante att det i takt med den snabba 
samhällsutvecklingen vid nittonhundratalets mitt skett en expansion och ett 
behov av fler inriktningar av olika former av professioner. Brante styrker detta då 
han påvisar att samhällsutvecklingen gått från ett traditionellt industrisamhälle 
till ett samhälle präglat av kunskap och information. I denna förskjutning har det 
skett en förändring till att yrken som tidigare fanns inte längre finns eller att dessa 
yrken ändrat i karaktär och behov. Brante menar att man därmed kan se att en ny 
form av klass vuxit fram i takt med att alltfler yrken behöver koppling till högre 
utbildning (Brante, 2009).  

Brante (2009) talar om hur professioner på olika sätt kan stängas för att bibehålla 
sin status. Han tydliggör detta med att beskriva hur man kan använda begreppet 
makt för att stänga en profession. ”Sociala grupper använder makt för att 
maximera sina egna belöningar och privilegier genom att begränsa tillgången till 
dem, dvs. genom att utesluta andra grupper” (Brante 2009:20). Stängning av 
professioner kan se olika ut. Bakåt i tiden kan man se hur stängning av adeln 
skedde genom individens rang i samhället och hur stängning av en profession 
grundades på sociala och kulturella olikheter. Brante ser att dagens stängning av 
en profession domineras av två sätt, antingen kan en stängning ske genom 
egendom eller genom individuell kvalificering. Den individuella kvalificeringen 
utgörs av utbildning och därmed kan en profession utestänga andra som inte har 
rätt kompetens (Brante 2009:20).   
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Brante m.fl. (2015) har med boken Professionerna i kunskapssamhället belyst 
professionernas utveckling. Forskning om professioner fokuseras i huvudsak på 
att forska om enskilda professioner. Brante m.fl. (2015) menar att det behövs 
forskning om det professionella skiktet där man ställer professioner i ett bredare 
kontextuellt samhällsperspektiv. Det professionella skiktet kan indelas i en matris. 
Matrisen består av en horisontell del med åtta olika professionsfält och en vertikal 
del innehållande tre professionstyper.  

 
 

Estetik Ekonomi Teknik Hälsa Social 
integration 

Social reglering Utbildning Akademi 

Klassisk 
        

Semi 
        

Pre 
        

Ur Brante m.fl., 2015:16 Professionerna i kunskapssamhället. En 
jämförande studie av svenska professioner. 

 
Den horisontella axeln med de åtta olika professionsfälten beskrivs i Brante m.fl. 
(2015) är yrken inom dessa områden: 

”Estetik (konstnärer, designers m.fl.), Ekonomi (olika slag av ekonomer), Teknik (olika 
slag av ingenjörer), Hälsa (läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker), Social 
integration (psykologer, socionomer, behandlingsassistenter), social reglering (domare, 
advokater, socionomer), Utbildning, (lärare, förskollärare) samt Akademi (forskare, 
lektorer)” (Brante, 2015:15–16) 

Den vertikala delens tre professionstyper utgörs av följande: klassiska 
professioner, semiprofessioner och preprofessioner (Brante, 2015). 

Klassiska professioner (Brante, 2015:14) kan härledas från 1800-talet och exempel 
på professioner inom den klassiska delen utgörs av bland annat läkare, arkitekter 
och jurister. Dessa professioner erkänns som yrken med hög status vilket även ger 
högre lön än andra professioner. Den klassiska professionen kan bibehålla sin 
status i och med att professionen kräver en längre utbildning på akademisk nivå. 

Semiprofessioner (Brante, 2015:14) har uppkommit i samband med den 
industriella samhällsutvecklingen under 1900-talets andra hälft. Vid denna 
tidsepok växte det fram ett behov av yrken som krävde ökade kompetenser, i form 
av anknytning till vetenskaplig forskning. Inom vårdyrket behövdes utbildade 
sjuksköterskor, inom utbildningsyrket behövdes utbildade lärare och inom 
socialomsorgen behövdes utbildade socialarbetare och så vidare. 
Semiprofessioner ser man oftast inom större byråkratiska organisationer. Det 
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finns dock ingen skarp avgränsning för vad som ska ingå i en profession för att 
professionen ska kunna definieras som en semiprofession (Brante, 2015:14).  

Preprofessioner (Brante, 2015:15) har framkommit de senaste årtiondena vilket 
visar att det finns ytterligare behov av att stärka yrken för att inordna dessa under 
professionsbegreppet. Yrken inom preprofessioner är alltifrån fastighetsmäklare 
och dataprogrammerare till yrken inom turism och information. Inom 
preprofessionerna finns en avsaknad av en specifik vetenskaplig förankring för 
vad som kan kännetecknas till att tillhöra denna profession.  

Liselott Holst (2013) har i sin masteruppsats Studie- och yrkesvägledares 
yrkesidentiteter riktat sin studie att utifrån en social identitetsteori och 
diskursanalys belysa hur studie- och yrkesvägledare kan uppfatta sin 
yrkesidentitet. Studien fokuserar på studie- och yrkesvägledares uppfattningar 
och tolkningar av den egna yrkesidentiteten i relation till övriga yrkesprofessioner 
inom grundskolan och gymnasieskolan. Holst (2013:5) tar bland annat stöd av 
Tunborg (1999) som i sin avhandling beskrivit olika sätt att tillskriva sig en 
yrkesidentitet. Vad Tunborg lyfter är att yrkesidentiteter skapas och formas inom 
det gemensamma yrkeskollektivet där åsikter och värderingar står som den 
gemensamma nämnaren. Tunborg menar att skapandet av yrkesidentiteter kan 
ske inom både det egna yrkeskollektivet som i samspel med andra 
yrkesprofessioner inom den gemensamma arbetsplatsen (Holst, 2013:5). 

Holst (2013:11) lyfter fram avhandlingen syokulturer i skolan av Henrysson 
(1994). I avhandlingen framkommer att lärare och skolledare ser studie- och 
yrkesvägledaren som viktig i sin position att arbeta med elevernas studie- och 
yrkesval och arbetet kring elevernas prao. Det framkom även att studie- och 
yrkesvägledares kompetens ansågs vara specifik och som endast studie- och 
yrkesvägledaren kunde utöva. Vidare visar avhandlingen (Henrysson, 1994) att 
studie- och yrkesvägledarna anser att samarbete med lärare och rektor är viktig 
för den egna yrkesidentiteten. I och med att skolor har olika uppfattningar om 
vilken funktion studie- och yrkesvägledaren ska ha innebär det i praktiken att 
studie- och yrkesvägledarens uppdrag kan uppfattas som diffust. Henryson menar 
i sin avhandling att rektors sätt att lyfta fram och synliggöra studie- och 
yrkesvägledaren är av avgörande vikt när det gäller att tydliggöra studie- och 
yrkesvägledarens status.   

3.4 Mångprofessionella teamet 
Det mångprofessionella teamet som Hylander och Guvå (2017:111) skriver om 
handlar om att man ska nyttja alla kompetenser som finns inom ett team. 
Hylander och Guvå (2017:114) har i Elevhälsa som främjar lärande använt sig av 
begreppet mångprofessionella team. Ett mångprofessionellt team inkluderas av 
att det finns ett gemensamt mål och att det finns en mångfasetterad kunskapsbas 
där alla ser ett gemensamt ansvar i uppdraget. I mångprofessionella team kan 
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man se tre olika professionella inriktningar. Dessa inriktningar kan fungera som 
multiprofessionella-, interprofessionella- och transprofessionella team. Hylander 
och Guvå visar att det finns olika direktiv av ställningstaganden inom de 
multiprofessionella teamen vilka är följande: grad av beroende mellan 
medlemmar, grad av specialisering och grad av samordning (2017:114).  

 

Grad av beroende 
mellan medlemmar 

Grad av 
specialisering 

Grad av 
samordning 

Multiprofessionellt låg hög måttlig 

Interprofessionellt relativt hög hög till måttlig hög 

Transprofessionellt hög låg hög 
Ur Hylander och Guvå 2017:115 Elevhälsa som främjar lärande. Om 
professionellt samarbete i retorik och praktik.  

I det multiprofessionella teamet omfattas samarbetet i stor utsträckning av att 
delge varandra information. Detta kräver inte ett samarbete i ett vidare perspektiv 
utan deltagarna arbetar mer utifrån sin professionella profession. Inom ett 
interprofessionellt team utgår man från ett gemensamt förhållningssätt till den 
arbetsuppgift som ska utföras. Samarbetet blir i det interprofessionella teamet en 
viktig faktor.  Transprofessionella teamet kännetecknas av att medlemmarna inom 
teamet innehar liknande kompetenser inom teamets olika yrkesprofessioner. “Det 
betyder hög grad av beroende, låg specialisering och hög grad av samordning.” 
(Hylander och Guvå, 2017:115) 

3.5 Roller 
Sandström (2009) tar upp hur strukturer i omgivningen kan påverka och bidra till 
definitionen av vad som kan räknas som relevant till en specifik yrkesprofession. 
Dessa omgivande strukturer utgörs av avtal, samhället, riksdagsbeslut, 
organisationskultur, nya ord och begrepp, synsätt och förhållningssätt, metoder 
och modeller och lagstiftning. Alla dessa omgivande faktorer har enligt Sandström 
olika sätt att påverka och utveckla en yrkesroll (Sandström 2009: 11). Vidare 
belyser Sandström (2009:9) tre grundläggande faktorer som bidrar till att lyfta 
fram en specifik yrkesroll och dessa tre är: arbetsuppgifterna/uppdraget, 
grundutbildning och personlighet. Yrkesrollen i sig behöver sedan förstärkas och 
Sandström kallar det för smörjmedel. Smörjmedlet innefattar att en yrkesroll 
stärks genom handledning, fortbildning, teamet och ledarskapet. Handledning 
behövs vid situationer som upplevs särskilt speciella. Vid handledningstillfället 
kan både den egna personligheten och yrkesidentiteten utvecklas och stärkas. 
Fortbildningen är viktig för att möta nya influenser och kunskaper inom sin 
yrkesprofession. Gemenskapen inom teamet, där andra yrkesprofessioner ingår, 
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understödjer en bekräftelse av den egna yrkesprofessionen. Det sista smörjmedlet 
ledarskapet menar Sandström är av vikt utifrån ledarskapets bekräftelse på att 
man som arbetstagare är viktig i sin yrkesprofession (Sandström 2009:11).   

3.6 Olika professioner och kompetenser i elevhälsan 
Etisk grundregel tar upp att endast den som har behov av känsliga uppgifter om 
en elev eller dennes närstående ska involveras i samtalet. En studie- och 
yrkesvägledare har i få fall behov av detta och behöver därmed inte sitta med bara 
för att bli uppdaterad för att få en allmän bild av alla elever på skolan. Enligt SOU 
2010:18 går detta att jämföra med att t ex skolsköterskan inte behöver sitta med 
och samtala om pedagogiska problem för en elev om det inte är kopplade till 
medicinsk insats. 

Den svenska skolan styrs av skollagen (2010:800) där det står vilka regler och 
riktlinjer som skolan ska arbeta efter. Enligt skollagen ska elevhälsan arbeta i ett 
förebyggande, hälsofrämjande och i ett åtgärdande åtagande. Åtagandet ska 
utmynna i att utveckla förutsättningar till att alla elever ska klara sin utbildning 
utifrån sina specifika behov och förutsättningar (Skollagen 2010:800). I 
elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykolog, kurator 
och specialpedagoger enligt skollagen 2010:800 (Lundin, 2017:76). I och med 
skollagens förnyande 2011 förstärktes elevhälsans uppdrag (Hjörne, 2018:18). 
Denna förstärkning innebär att elevhälsans uppdrag ska fokusera mer på och utgå 
från att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med medicinska, psykologiska 
och specialpedagogiska insatser involverade (Hjörne, 2018:18). I skollagen står 
följande:  

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal 
med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 
(Skollagen 2010:800 2 kap.§ 25) 

Existensen av elevhälsan är att lärande och hälsa är faktorer som påverkar 
varandra och skolans ansvar är att skapa en god lärandemiljö för eleverna både 
vad beträffar kunskap som personlig utveckling (Socialstyrelsen 2016). 

Skolverkets tar upp att det är skolans huvudman som bestämmer vilka som ska 
delta i elevhälsoteamet. Det huvudman har att förhålla sig till är att personal som 
deltar ska ha en adekvat utbildning som kan tillföra något till elevhälsans arbete. 
Bland elevhälsans uppgifter finns att främja elevernas studiemiljö och se till att 
eleverna får ta del av skolans värdegrund, få kunskap om vad som räknas till 
kränkande behandling och jämställdhet, arbeta med tobak, alkohol och droger, 
samt sex- och samlevnadsundervisning (Skolverket 2016).  

Schad och Tideman (2017:228) belyser vikten av att elevhälsan inte enbart riktar 
sig till elevhälsans professioner utan även bör vara en plattform där elever, 
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föräldrar och annan skolpersonal kan söka stöd. Vidare menar Schad och Tideman 
att det är av vikt att arbeta utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där 
professionerna pedagogik, psykologi och sociologi utgörs som sammansvetsade 
grundpelare.  

Ett elevhälsoteam har enligt Partanen (2012) alltid möjlighet att utvecklas och 
varje elevhälsoteam behöver se över sina rutiner. Partanen anser att det är bra om 
elevhälsoteamet börjar arbeta hälsofrämjande istället för att bara släcka bränder. 
Partanen skriver att verksamheter behöver stabila strukturer ”ledstänger” som har 
till uppgift att lyfta fram det bästa hos vuxna och elever. Vidare lyfter han att den 
som tilldelar elevhälsouppdraget och vilka professioner som bör ingå i elevhälsan 
är olika från skola till skola. I slutänden är det rektor som har den yttersta 
befogenheten att bestämma vilka professioner som ska ingå i elevhälsoteamet. 

3.6.1 Roller i elevhälsan 
I nedanstående stycken presenteras elevhälsoteamets olika professioner utifrån 
Lundin i Milerad och Lindgren (2017) och SOU 2000:19 

Skolsköterskan 

Omvårdnadskompetensen tilldelas skolsköterskan (SOU 2000:19:216). 
Skolsköterskans arbete är att förebygga och identifiera olika negativa 
hälsotillstånd hos eleverna. De återkommande hälsobesöken med inkluderade 
hälsosamtal är ett av elevhälsans hälsofrämjande uppdrag (SOU 2000:19:216). 
Lundin (2017:97) menar att skolsköterskan möter elever och deras 
vårdnadshavare flera gånger fortlöpande genom skoltiden, vilket bidrar till att 
fokus i större utsträckning kan ligga på det salutogena. Skolsköterskan har flera 
hälsobesök och öppen mottagning som eleverna kan besöka vilket medför att 
skolsköterskan kontinuerligt kan stödja eleverna (Milerad och Lindgren 2017:80) 

Skolläkaren  

Den medicinska kompetensen i elevhälsan tillhör skolläkaren som fått sin 
kunskap på naturvetenskaplig grund (SOU 2000:19:216). Skolläkaren ska kunna 
identifiera och behandla hälso- och sjukdomsproblem i tidigt stadie. Målet är att 
de ska arbeta förebyggande i det som rör det fysiska, psykiska och sociala för 
eleverna (SOU 2000:19:216). Lundin (2017) menar att skolläkarens fokus 
förändrats i karaktär, numer är stor del av arbetsuppgiften att hantera 
odiagnostiserade sjukdomar och fokus ligger mer på psykosocial ohälsa (Milerad 
och Lindgren 2017:80).  
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Psykologen 

Skolrelaterade psykologutredningar utförs av elevhälsans psykolog på rektors 
inrådan. Psykologiska kompetensen i elevhälsan har psykologen. Psykologen har 
till uppgift att ge konsultation till personal hur man ger stöd och bemöter elever 
som har inlärningssvårigheter eller om en elev har svårt att vistas med personal 
och/eller jämnåriga elever (SOU 2000:19 216). En psykolog kan ge läraren mer 
tips hur den ska arbeta med en elev på grund av att psykologen kan se 
problematiken från en psykologisk synvinkel. Psykologen arbetar även med eleven 
direkt samt föräldrar om det finns behov av att genomföra en psykologisk 
utredning eller om psykologen behöver ta del av information om eleven för att 
förstå hur elev ska kunna interagera med personal och andra elever (Milerad och 
Lindgren 2017:81). 

Kurator 

Kompetensen att kunna hantera det sociala på individ, grupp och 
organisationsnivå ligger på elevhälsoteamets kurator. Kuratorn ska hjälpa eleven 
att hitta sig själv och må bra i sin egna kropp (Milerad och Lindgren 2017:80). 
Kuratorn har även mycket kontakt med hemmet och ger stöd, råd och 
konsultation (SUO 2000:19:216). 

Specialpedagogen 

Specialpedagogens uppdrag är att se och hjälpa elever som är i behov av särskilt 
stöd antingen enskilt eller i grupp. Specialläraren kartlägger, skriver 
handlingsplaner och åtgärdsprogram till eleven. Specialpedagogen har den 
handledande rollen gentemot personalen så att de får klarhet i hur de ska 
undervisa elever med inlärningssvårigheter eller en komplicerad 
inlärningssituation (Milerad och Lindgren 2017:82). Specialpedagoger har en 
fördjupad pedagogisk kunskap om barn och ungdomars lärande (SOU 2000:19: 
217). 

Studie- och yrkesvägledare 

Enligt SOU 2000:19 lyfter utredaren vikten av att ha med studie- och 
yrkesvägledarens roll och kompetens inom elevhälsan. Studie- och 
yrkesvägledarens uppgift är att ge eleverna och deras föräldrar vägledning inför 
deras studie- och yrkesval samt informera om elevers studieekonomi. Studie- och 
yrkesvägledaren besitter kunskapen “...i att analysera och förstå studie- och 
yrkesvalsprocessen utifrån aspekter på individ- och samhällsnivå…”. Enligt SOU 
2000:19 ska en studie- och yrkesvägledare arbeta inom elevhälsan med 
organisatoriska frågor angående olika elevsammansättningar samt att de ansvarar 
för prao och annan arbetslivsorientering (SOU 2000:19:216). 
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3.7 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning 2015 i vilken 25 grundskolor 
deltog. Målgruppen var årskurserna 6–9 och de som inkluderades i 
undersökningen var elever, lärare, rektor och personal från elevhälsan. 
Granskningen tar upp elevernas psykiska ohälsa som ett problem i skolan och 
lyfter vikten av elevhälsans salutogena arbete. Elevhälsan ska vara till för alla 
elever, föräldrar, lärare och det är av vikt att all personal och alla elever i skolan 
vet vilka som sitter med i elevhälsan och hur man får kontakt med dem. 
Elevhälsans mål är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande (Skolinspektionen 
2015). 

3.8 Skollagen 
Dessa paragrafer i skollagen (2010:800) anser vi relevanta för denna studie. 

2 kap. 29§  

“Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 
personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av 
framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser 
att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning”. 

2 kap. 30§ 

“För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den 
sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Den som inte uppfyller 
kravet enligt första stycket får anställas för studie- och yrkesvägledning för högst 
ett år i sänder”.  

Enligt 2 kap. 8 § i skollagen står att huvudmannen för skolenheten ska se till att 
det för rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare finns möjlighet att utföra 
sina åtagande enligt gällande lagstiftning.  

3.9 Allmänna råden  
Skolverkets allmänna råd med kommentarer - Arbete med studie- och 
yrkesvägledning (2017) består av fem bestämmelser vilka tydliggör och beskriver 
hur skolan bör arbeta för att uppfylla sina åtagande som anges i skollagen. Råden 
är rekommendationer som bör uppfyllas. De som uppfyller kraven på annat sätt 
behöver inte följa rekommendationerna i de allmänna råden. I de allmänna råden 
står att: 

Råden riktar sig till offentliga och enskilda skolhuvudmän, rektorer, studie- och 
yrkesvägledare, lärare samt annan personal i samtliga skolformer där studie- och 
yrkesvägledning enligt bestämmelserna kan förekomma. (Skolverket 2017:7) 



19 
 

I denna studie kommer fokus ligga på den första, den fjärde och den femte 
bestämmelsen vilka motsvarar studiens syfte, inriktning och avgränsning.  

3.9.1 Den första bestämmelsen - Att styra och leda arbetet med studie- och 
yrkesvägledning 
Den första bestämmelsen behandlar styrning och ledning av arbetet med studie- 
och yrkesvägledning och där står att:  

Rektor bör se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och 
utveckla studie- och yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov av 
vägledning, tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen är fördelat 
mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal samt formerna för 
samarbete mellan dem, se till att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt och 
integrerat i utbildningen under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att 
göra väl underbyggda studie- och yrkesval, samt se till att eleverna, utifrån sina 
behov, erbjuds vägledningssamtal. (Skolverket 2017:13) 

Kommentaren belyser att rektor har ansvaret för den kompetensutveckling och 
systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs av studie- och yrkesvägledningen inom 
sin enhet. Det är rektor som bär ansvaret att tillgodose eleverna med den studie- 
och yrkesvägledning som finns föreskriven i lag. Rektor ska ha en samlad bild av 
behovet av studie- och yrkesvägledning samt en bild av vilken kvalitet studie- och 
yrkesvägledningen har inom sin enhet.  

Vidare står att det är rektorn som bär ansvaret för hur studie- och 
yrkesvägledningen organiseras. Inom grundskolans, grundsärskolans, 
sameskolans och specialskolans läroplaner finns det beskrivet vilka 
ansvarsområden som ingår för olika personalgrupper gällande studie- och 
yrkesvägledning. Rektor bör därmed inom sin enhet arbeta fram tydliga 
arbetsbeskrivningar till varje personalgrupp för att säkerställa att enheten 
levererar en kvalitativ studie- och yrkesvägledning. I arbetsbeskrivningen ska det 
tydligt framgå vilka arbetsuppgifter som ingår till varje personalgrupp.  

I kommentaren påpekas vikten av studie-och yrkesvägledning mot de yngre 
årskurserna.  Elever kommer att ställas inför en rad olika valsituationer som 
påverkar dem på olika sätt. För att elever ska känna att de kan hantera dessa 
valsituationer är det viktigt att eleverna får möta och prova på olika alternativa 
utmaningar. Genom information och kontinuerliga övriga stödinsatser hjälper 
man eleven att kunna göra väl genomtänkta val. Med ett bredare 
framtidsperspektiv kan man se att det finns flera sätt att gå tillväga på inför sitt 
framtida val och det är en process som tar tid. Eleverna behöver tidigt bli 
involverade i sin egen utvecklingsprocess. I arbetet med studie- och 
yrkesvägledning som en kontinuerlig process krävs en väl strukturerad plan för att 
tydliggöra vad som ska ingå i undervisning, information och vägledningssamtal. 
Det är viktigt att skolan har många olika kompetenser och professioner inom sin 
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personal för att skolan ska kunna möta alla elevers olika behov och rättigheter av 
studie- och yrkesvägledning.  

Vikten av elevers olika behov av vägledningssamtal kommenteras med att 
understödja att vägledningssamtalen ska vara av professionell karaktär. Eleven 
ska genom ett professionellt vägledningssamtal ges möjlighet till reflektion av sin 
valprocess och även till vilka insatser som behövs för att kunna gå vidare i den 
egna valprocessen. Elevens behov ska alltid stå i centrum för 
vägledningssamtalen. 

3.9.2 Den fjärde bestämmelsen - Information inför val av studier och yrken  
Den fjärde bestämmelsen redogör för hur “Rektorn bör se till att det finns 
strategier för att alla elever utifrån sina behov ska få allsidig information om 
studier och yrken.”  

I kommentarerna skrivs det att i skolan ska alla elever ha möjlighet utifrån sina 
behov få information om studier och yrken. Det är av vikt att eleverna känner till 
olika utbildningssystem, gymnasieutbildning, gymnasiesärutbildning och 
vuxenutbildning för att inte riskera att hamna i ett utanförskap på 
arbetsmarknaden. “Informationen behöver ge en tydlig bild av den studie- och 
yrkesvägledning som erbjuds så att individen vet vad han eller hon kan förvänta 
sig av den” (Skolverket 2017:30). Idag finns ett stort utbud av informationskanaler 
och den digitala kompetensen är viktig för de som arbetar med studie- och 
yrkesvägledning men även för övriga professioner inom skolan. Elever kan sakna 
“nödvändiga kunskaper att söka, sortera, hitta och kritiskt granska informationen” 
(Skolverket 2017:31). De allmänna råden trycker på nödvändigheten att all 
personal inom skolan får adekvat utbildning inom det digitala kompetensområdet. 

3.9.3 Den femte bestämmelsen - Vägledningssamtal 
I den femte bestämmelsen som handlar om vägledningssamtal står det att 
“Rektorn bör organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna erbjuds 
vägledningssamtal som utgår från varje elevs behov och stödjer dennes studie- 
och yrkesvalsprocess.” (Skolverket 2017:33) 

Kommentarerna till denna punkt är målet med all vägledning, både vid och snäv, 
ska leda till att eleverna kan ta egna val vad beträffar studier och yrken. 
Vägledaren bör ha kunskap i någon vägledningsmodell för att möta elevens på 
dennes nivå, vägledaren bör även ha god kunskap i samtalsmodell för att på så 
sätt nå alla elever och få dem till att se möjligheter. 
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4 Metod 

Vi har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod för denna studie. Valet av denna 
metod grundar sig på att vi vill ta reda på uppfattningen av hur studie-och 
yrkesvägledares profession kan definieras. Insamlandet av det empiriska 
materialet har genomförts med semistrukturerade intervjuer.  I vår 
fenomenologiska studie har vi lagt stor vikt vid validitet och reliabilitet för att inte 
någon källa ska känna sig missförstådd.  

Frågeställningarna i semistrukturerade intervjuer (Patel och Davidsson, 2011) 
behöver inte följa en strikt ordning i intervjusituationen. En semistrukturerad 
intervju kan genomföras på så sätt att intervjuaren utgår från frågor utifrån olika 
teman som berör forskningsämnet. Den som blir intervjuad utifrån en tematisk 
intervjumetod kan enligt Patel och Davidsson bli friare i sitt sätt att besvara 
frågeställningarna (Patel och Davidsson 2011:82). 

Fenomenologisk forskning har oftast att göra med människors uppfattningar och 
åsikter och det är därmed viktigt att försöka se saker genom andras ögon, att 
förstå på samma sätt som den som skrivit eller berättat menar Denscombe (2009). 
Det är dessutom av stor vikt att återberätta så att det stämmer överens med 
originalet (Denscombe, 2009).  

Forskningsetiska principer har vi genom hela arbetet tagit stor hänsyn till. Våra 
respondenter har skriftligen blivit informerade om att de när som helst får avsluta 
samarbetet och om de önskar kan vi ta bort den information de delgett oss från 
vårt arbete. Respondenterna har även fått information om att vi inte kommer att 
spara eller synliggöra deras personuppgifter i någon databas eller att vi på något 
sätt kommer att lämna ut något känsligt material som går att härleda till dem. 

Vi har genomfört fyra intervjuer med rektorer från olika delar av Sverige. De två 
första intervjuerna genomförde vi tillsammans och de andra två intervjuerna 
valde vi att intervjua en rektor vardera. Valet att vi delade upp de sista två 
intervjuerna mellan oss var för att vi i de två första intervjuerna kom fram till att 
vi använde oss av samma metod i genomförandet av intervjuerna.  

4.1 Validitet och Reliabilitet 
Validitet betyder att man skriver om det som uppsatsen är tänkt att handla om, 
“Mäter undersökningen det den är avsedd att mäta” (Strömquist s. 109. 2006) 
Validitet går även att beskrivas med ordet giltighet medan reliabilitet går att 
beskrivas med ordet tillförlitlighet. Skulle en annan forskare få för sig att 
undersöka samma ämne skulle denna komma fram till samma resultat 
(Strömquist, 2006). Validiteten i forskningsdata och metoder som använts för att 
samla in data måste vara riktiga (Denscombe, 2009:378). 
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4.2 Urval 
Sökandet av respondenter utgick från ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 
är att forskaren tar det första som finns till hands. Det är inte något man 
rekommenderar om man vill att forskningen ska baseras på god vetenskaplig 
grund (Denscombe 2010:39). I vår studie utgick vi inte från något specifikt 
geografiskt upptagningsområde. Det enda som avgränsade oss var att vi 
fokuserade på rektorer som hade årskurserna 7 - 9 i sin verksamhet. Metoden vi 
använde var att söka upp skolor på nätet som motsvarade vår avgränsning. Sedan 
ringde vi och frågade och ganska omgående upptäckte vi att det var svårt att få 
rektorer att ställa upp på intervjuer. Förklaringen till att inte ställa upp på intervju 
var tidsbrist. Uppskattningsvis ringde vi cirka tio skolor. Utav dessa svarade fyra 
att de var villiga att ställa upp på att bli intervjuade. Därmed har vi inte gått in på 
rektorernas anställningsår eller tagit hänsyn till vilket kön varje rektor tillhör. 
Detta anser vi inte har betydelse för vår undersökning. Det vi har haft med i vårt 
beaktande är att dessa fyra respondenter inte kan ge en generaliserad bild av hur 
rektorer ser studie- och yrkesvägledares roll. 

 
4.3 Avgränsning  
Denna studie fokuserar i huvudsak på begreppen roller, status och profession. 
Studien behandlar inte elevhälsans arbete och uppdrag, då detta inte har relevans 
för studiens syfte.   
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5 Resultat 
 
I resultatet presenteras vad som framkommit i respektive intervju. Resultatet 
kopplas till de forskningsfrågor vi har för avsikt att besvara. Våra forskningsfrågor 
baseras utifrån studiens syfte vilket är: Lyfta fram och tydliggöra hur rektorer 
uppfattar Studie- och yrkesvägledares kompetens i arbeten kring 
elevhälsoteamet. 

5.1 Rektor 1 
Fråga 1: Hur kan rektor uppfatta innehållet i studie- och yrkesvägledarens 
profession? 
“För det första så tycker jag SYV har ett av dom tuffaste uppdragen i skolan.” 
Rektor 1 ser studie- och yrkesvägledare som ett ensamarbete och menar att studie- 
och yrkesvägledare har ett annorlunda och bredare uppdrag än undervisande 
lärare. Studie- och yrkesvägledares uppdrag spänner enligt rektor 1 över alla 
årskurser jämfört med undervisande lärare som arbetar efter en given timplan till 
varje ämne. Rektor 1 uppfattar studie- och yrkesvägledning som F-9 - samt ett 
gymnasieperspektiv. Kurator och studie- och yrkesvägledare saknas oftast i de 
lägre åldrarna jämfört med skolsköterskan som har en given roll. Kurator och 
studie- och yrkesvägledare har enligt rektor 1 en betydande roll även i de lägre 
åldrarna. Studie- och yrkesvägledare har därmed enligt rektor 1 en nyckelroll när 
det gäller att elever ska komma vidare i deras studie- och yrkesliv.  
 
Det måste enligt rektor 1 finnas en tydlig rutin, det ska finnas en 
arbetsbeskrivning på verksamheten så att studie- och yrkesvägledare inte blir 
ifrågasatt i sin yrkesroll. Vägledningssamtalen ska enligt rektor 1 fungerar som 
nycklar i studie- och yrkesvägledares uppdrag. Studie- och yrkesvägledare har 
även till uppgift att ordna prao, gymnasiebesök och ge gymnasieinformation för 
vårdnadshavare och elever. Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i att 
hjälpa till med att bryta destruktiva mönster. Det kan vara att arbeta med elever 
som inte blir behöriga till gymnasiet och att arbeta mot hemmasittare. Generellt 
anser rektor 1 att studie- och yrkesvägledare har en funktion av ett 
paraplyperspektiv vilket betyder att studie- och yrkesvägledares uppdrag spänner 
över många områden. Rektor 1 vill få bort synen på att studie- och 
yrkesvägledning tar tid. Man ska, menar rektor 1, utgå från att det är en 
balansgång som i slutänden ger vinst. 
 
Fråga 2: Hur kan rektor synliggöra studie- och yrkesvägledarens 
yrkeskompetens i elevhälsoteamet? 
Rektor 1 anser att man måste bygga broar mellan elevhälsoteamet och lärarkåren 
för att få ett fungerande elevhälsoteam. Skulle studie- och yrkesvägledaren inte 
finnas med i elevhälsoteamet ser rektor 1 att det saknas ett hjul under vagnen. 
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Studie- och yrkesvägledaren har en lika viktig roll i elevhälsoteamet som 
specialpedagogen, menar rektor 1 vilket nedanstående citat lyfter fram:  
 

”Syv är inte mindre viktig så än nån annan ej heller mer viktig men om skolan saknar en 
syv så är det mer i min värld mer kännbart än om jag saknar en specialpedagog för 
specialpedagog handlar väldigt mycket om inlärning, utlärning, lärande och det har 
lärarna i grunden men dom har inte fördjupad kunskap på vissa saker. Studie- och 
yrkesvägledning är nåt helt annat, samtalsmetodiken tillexempel”  

 
Elevhälsoarbetet är ändock enligt rektor 1 något som ska inkludera all personal på 
skolan. Enligt rektor 1 har rektor en betydande roll i elevhälsoteamet med sin 
makt att bestämma över konstruktionen gällande vilka professioner som ska ingå 
inom denna. Däremot ser rektor 1 sin roll i elevhälsoteamet som minst viktig i 
elevhälsoteamets kompetenskrav som de andra professionerna innehar.  

5.2 Rektor 2 
Fråga 1: Hur kan rektor uppfatta innehållet i studie- och yrkesvägledarens 
profession? 
Rektor 2 anser att studie- och yrkesvägledares uppgift är att ge eleverna som går i 
åk 9 gymnasieinformation. Rektorn menar att ett viktigt uppdrag som studie- och 
yrkesvägledare har är att förbereda elever inför gymnasie- och yrkesliv samt att ge 
föräldrar samma information i föräldramöten och individuella samtal. Studie- och 
yrkesvägledare ska även coacha eleverna i sina studier samt vara delaktig i 
elevhälsoteamet på skolan. Studie- och yrkesvägledare ska vara stöttande och ha 
samtal med de elever som inte når målen menar rektor 2. Föräldrar och elever 
behöver därmed få ta del av vad det finns för alternativa vägar och möjligheter 
Studie- och yrkesvägledare har det yttersta ansvaret för praoverksamheten, det är 
studie- och yrkesvägledare som har bäst kontroll på arbetsmarknaden i samhället 
säger rektor 2. I årskurserna F-6 ska studie- och yrkesvägledare informera om 
arbetsmarknadskunskap samt prata om olika yrken. Studie- och yrkesvägledares 
roll blir att ha motiverande samtal samt ge dem kunskap om vägarna till 
gymnasiet och vad som skulle gynna eleverna. Rektor 2 säger:  
 

“Jag som rektor har inte den kunskapen med vägarna in på gymnasiet och hur man 
kan tänka eller om man tar bort språken vad händer då, om man lägger till det här 
eller om vi gör anpassad studiegång vad innebär det i steg ett och steg två eller om 
du vill gå på högskola, det är ju SYV som är duktigare på, också motiverande samtal 
med eleverna och coacha”.  
 

Idag så går studie- och yrkesvägledare in och har hand om en klass om ordinarie 
lärare är sjuk. Rektor menar att det är ett bra tillfälle för studie- och 
yrkesvägledare att få kontakt med eleverna och dessutom få möjlighet att ge den 
vida vägledningen.  
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Fråga 2: Hur kan rektor synliggöra studie- och yrkesvägledarens 
yrkeskompetens i elevhälsoteamet? 
Rektor 2 menar att den som har viktigaste rollen i elevhälsoteamet är rektor som 
leder och styr. Studie- och yrkesvägledares kompetens kommer till användning 
när man lyfter elever som inte når kunskapsmålen. I elevhälsoteamet har alla 
professioner sin specifika roll och alla accepterar varandra, uttrycker rektor 2. 

5.3 Rektor 3 
Fråga 1: Hur kan rektor uppfatta innehållet i studie- och yrkesvägledarens 
profession? 
Rektor 3 anser att studie- och yrkesvägledare har en bred och viktig roll med 
många olika dimensioner. Bland annat ska studie- och yrkesvägledare ge 
information om gymnasiet och stötta eleverna genom samtal inför gymnasievalet. 
Ytterligare ett uppdrag som studie-och yrkesvägledare har är att informera både 
elever och föräldrar om gymnasievalet. Studie- och yrkesvägledare ska även stötta 
elever som behöver ha studiemotivation och elever som behöver stöd och hjälp 
med studietekniken säger rektor 3. ”Att fylla den här ryggsäcken hos våra elever 
som inte handlar bara om resultat, betyg och den biten.” De behöver vara 
förberedda inför sina studier på gymnasiet och för framtiden uttrycker rektor 3. 
Studie- och yrkesvägledare har även en stor roll i elevhälsan där alla professioner 
har sin bild av eleverna utifrån sin profession. Studie- och yrkesvägledare kan ge 
en bild av en elev, specialpedagog kan ge sin bild, skolsköterska sin och kurator, 
fritidspedagog och rektor har sina bilder menar rektor 3. Studie- och 
yrkesvägledare kan ge en helt annan bild av eleven utifrån de samtal som studie- 
och yrkesvägledare haft med eleven. ”Ju fler bilder vi har desto bättre blir det 
arbetet kring eleven” säger rektor 3. Enligt rektor 3 ska även studie- och 
yrkesvägledare delta i klassrummet på lektioner, vara synlig för eleverna och det 
är även viktigt att studie- och yrkesvägledare har bra samarbete med lärarna 
menar rektor 3.  
 
Saknas studie- och yrkesvägledare på en skola blir verksamheten haltande 
uttrycker rektor 3. ”Vi har tappat i det här med studieteknik, studiemotivation, att 
skapa målbilder för eleverna, alltså vart är vi på väg? Jag tror att SYV har en viktig 
funktion där och driver den” säger rektor 3. Det är enligt rektor 3 viktigt med att 
ha målbilder, att skapa målbilder och arbeta med dem på ett nytt sätt. För att nå 
en målbild krävs en god studieteknik och studiemotivation vilket kan bidra till bra 
studieresultat. Har elever en bild på vad de vill göra i framtiden kommer det att 
generera ett bättre studieresultat i slutänden. Har eleverna inga bilder alls så kan 
det vara svårt att motivera sig till att studera menar rektor 3. ”Jag märker hos fler 
utav våra elever att jag tror att de hade behövt stöd tidigare i form av en SYV, 
någon som kan föra de samtalen med dem om framtid, om målbilder om att skapa 
de här inre bilderna hos sig själv” säger rektor 3.  
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Fråga 2: Hur kan rektor synliggöra studie- och yrkesvägledarens 
yrkeskompetens i elevhälsoteamet? 
Studie- och yrkesvägledare har precis samma betydelsefulla roll som de övriga 
professionerna i elevhälsoteamet. Genom att studie- och yrkesvägledare har mer 
avslappnade samtal med elever får studie- och yrkesvägledare en bild som den kan 
delge till elevhälsoteamet om eleven lyfts där. Studie- och yrkesvägledares 
pusselbit eller bild kan hjälpa elevhälsoteamet att hitta rätt stödinsatser till elever, 
menar rektor 3.”Vi måste lägga grundpusslet först om man säger så, vi måste hitta 
alla bitarna och de, vi sitter ju på olika bitar kring våra elever och de måste vi lägga 
på EHT och se okej, det är, så här ser helhetsbilden ut för vår elev, vi identifierar 
de här behoven” förklarar rektor 3. Alla har lika mycket att bidra med, ingen 
förväntas sitta på en lösning utan dessa hittar man tillsammans i elevhälsoteamet, 
säger rektor 3. Alla medlemmar i elevhälsoteamet har samma grundbild om hur 
elevhälsoteamet ska fungera och professionerna som ingår i elevhälsoteamet ser 
saker från olika synvinklar.  

5.4 Rektor 4 
Fråga 1: Hur kan rektor uppfatta innehållet i studie- och yrkesvägledarens 
profession? 
Rektor 4 ser att studie- och yrkesvägledares främsta uppdrag handlar om att: 
ansvara för gymnasievalsinformation både i stor grupp till föräldrar och elever 
men även ge individuell information, att handa organisering kring 
praoverksamheten och att ha kontakt med externa aktörer som har med arbetsliv 
och yrken att göra. Rektor 4 påpekar att det som får mest uppmärksamhet av 
studie- och yrkesvägledares uppdrag från eleverna är definitivt gymnasievalet. 
Gymnasievalet tar mycket tid och det är många olika moment i att lära eleverna 
att hantera gymnasieguider och ansökningssystemet och sedan att hålla rätt på 
omvalsperioden. Rektor 4 menar att arbetet med förebyggande insatser och med 
framtidstänk är viktigt men får tyvärr inte samma fokus och uppmärksamhet som 
gymnasievalet.  

Om studie- och yrkesvägledare inte fanns på skolan ser rektor 4 att det skulle 
påverkas utifrån att det inte finns någon kompetens som kan beskriva vad de olika 
programmen på gymnasiet innebär. Eleverna blir då hänvisade till sin egen 
kunskap och förmåga att ta reda på det. Den kunskap som finns hos pedagogerna 
och föräldrar ser rektor 4 inte är tillräcklig och menar att det finns risk för att det 
blir svårare för eleverna att hitta rätt program. Det skulle kunna innebära att de 
blir bromsade när eleverna märker efter en termin att de valt fel program. Detta 
kan innebära att de måste söka ett nytt program vilket resulterar i att de mister ett 
läsår.  

Det förberedande arbetet är viktigt och rektor 4 anser att arbetet med tidig studie- 
och yrkesvägledning har en betydande funktion när eleverna i nian ska göra sitt 
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gymnasieval. Har eleverna tidigt fått inblick i och om olika studie- och yrkesval 
blir inte gymnasievalet lika svårhanterat och uppstressat. Det är även viktigt 
påpekar rektor 4 att involvera föräldrarna om hur skolan och skolsystemet 
fungerar. Har föräldrarna kunskap och förståelse om hur skolan fungerar och 
skolsystemets funktion ser rektor 4 som en viktig förutsättning för elevernas 
fortsatta utbildning och yrkesval.   

Fråga 2: Hur kan rektor synliggöra studie- och yrkesvägledarens 
yrkeskompetens i elevhälsoteamet? 
Rektor 4 är medveten om att det i studie- och yrkesvägledarutbildningen ingår en 
gedigen utbildning inom samtalsmetodik. Studie- och yrkesvägledares 
samtalsmetodik är betydelsefull för skolans elevhälsoteam menar rektor 4. En 
studie- och yrkesvägledares roll i elevhälsoteamet kan vara, anser rektor 4, att 
stötta lärare i sådant som rör studie- och yrkesval.  

Behovet av studie- och yrkesvägledares roll i elevhälsoteamet anser rektor 4 är 
viktig. Elevhälsoteamet får inblick i elevens hela skolsituation vilket medför att 
studie- och yrkesvägledares kompetens kan kopplas in i ett tidigt skede. Detta 
menar rektor 4 underlättar i arbete med elever som riskerar att inte få betyg i vissa 
ämnen men även till att inte få ett fullständigt slutbetyg. Något som rektor 4 även 
anser gränsar till studie- och yrkesvägledares uppdrag är att arbeta med elever 
som har hög frånvaro. Däremot anser rektor 4 att det är viktigt att de olika 
professionerna i elevhälsoteamet inte överlappar varandra i sina 
professionsutövanden. Rektor 4 exemplifierar det med att beskriva att en 
skolsköterskas profession riskerar att inte bli lika trovärdig i samtal som ligger 
under en studie- och yrkesvägledares profession och att en studie- och 
yrkesvägledare inte ska handa problem i form av exempelvis ätstörningar som 
ligger under skolsköterskans profession.  

Det är viktigt anser rektor 4 att studie- och yrkesvägledare har en egen ambition 
att delta i elevhälsoteamet. Har inte studie- och yrkesvägledare ambitionen att 
delta så kan man som rektor inte tvinga studie- och yrkesvägledare att delta. 
Rektor 4 har erfarenhet av studie- och yrkesvägledare som inte vill delta i 
elevhälsoteamet och av de som vill delta. En stor skillnad menar rektor 4 är att 
deltagandet i elevhälsoteamet bidrar till att studie- och yrkesvägledare kan skapa 
en vägledande målbild till elevens studiesituation. Det som även sätter ramarna 
för studie- och yrkesvägledare är hur rektor kan implementera studie- och 
yrkesvägledare i förhållande till kostnader och till hur mycket tid rektor får att 
tillgå till att anställa en studie- och yrkesvägledare.  
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6 Analys 

Analysen av resultatet kommer kopplas samman med litteratur och tidigare 
forskning som studien baseras på. Syftet med studie är att lyfta fram och 
tydliggöra hur rektorer kan uppfatta studie- och yrkesvägledares kompetens och 
profession i arbeten kring elevhälsoteamet i grundskolans senare år. 
Respondenternas svar kommer att vävas samman för att det ska bli enklare för 
läsaren att förstå studiens syfte. Resultatet av vår frågeställning kommer i 
analysen att utgå från begreppen: kompetens och betydelse, roller och funktion, 
team och tillit, rutiner och arbetssätt.  

6.1 Kompetens och betydelse 
Sammantaget kan man se att alla fyra rektorer ser studie- och yrkesvägledares 
kompetens och profession som viktig och betydelsefull. SOU 2009:19 har lyft fram 
betydelsen och vikten av fokus på yrkeskompetenser. Rothstein (2018) och 
Andersson m.fl. (2018) tar upp tillitens betydelse för att stärka professioner. Vi 
kan i denna studie se att respondenterna återspeglar detta i hur de uppfattar 
studie- och yrkesvägledares kompetens och betydelse.  

Holst (2013:11) lyfter med sin masteruppsats studie- och yrkesvägledares 
betydelse angående arbetet kring elevernas studie- och yrkesval och arbetet kring 
elevernas prao genom att lyfta fram avhandlingen syokulturer av Henrysson 
(1994). I avhandlingen av Henrysson (1994) belyses att övriga professioner inom 
skolan anser studie- och yrkesvägledarens kompetens som viktig (Holst 2013:11). 
Rektor 1 trycker på att studie- och yrkesvägledare har ett annorlunda och bredare 
uppdrag än undervisande lärare. Studie- och yrkesvägledare är den som enligt 
respondenterna innehar kunskapen om gymnasieval, vägledning och 
antagningsregler och att kunskapen om dessa är betydelsefull för eleverna. 
Information som berör gymnasieval och prao belyser respondenterna som studie- 
och yrkesvägledares viktigaste uppdrag.  

SOU 2009:19 påtalar studie- och yrkesvägledarens utveckling från att tidigare mer 
fokusera på att hjälpa eleverna med deras studie- och yrkesval samt ge elever och 
föräldrar information om skola och arbetsliv till att även inkludera elever som 
behöver ha stöd under skolgången. Samtalsmetodik och att motivera eleverna är 
något respondenterna tycker är viktigt. Skolverkets allmänna råd och 
rekommendationer påvisar behovet av att utveckla studie- och 
yrkesvägledningens kompetens och betydelse då den lyfter fram utvecklingen mot 
ett mer digitaliserat samhälle som rektor 4 trycker på. 

6.2 Roller och funktion 
De fyra rektorerna lyfter fram att de ser studie- och yrkesvägledarens kompetens 
och professions som mångfacetterad. Arbetsuppgifterna för en studie- och 
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yrkesvägledare, anser respondenterna, spänner över många områden alltifrån att 
ge information till att ge vägledningssamtal. Skolverkets allmänna råd och 
rekommendationer (2017:9) trycker på att studie- och yrkesvägledare har 
kompetenser inom den fyra forskningsdisciplinerna psykologi, sociologi och 
pedagogik. Brante (2009) belyser att professioner ändrats i karaktär och betydelse 
i takt med samhällsutvecklingen. Vad som en gång betraktades som en mindre 
betydelsefull profession har med samhällsutvecklingen fått mer betydelse. Studie- 
och yrkesvägledares profession har som de flesta andra professioner genomgått en 
förändringsprocess, vilket SOU 2009:19 belyser. Brante (2015) tydliggör olika 
professioners status med att de kan inordnas i olika skikt vilka är klassiska 
professioner, semiprofessioner och preprofessioner, se tabell sid. 12. 
Sammantaget uttrycker respondenterna att de påvisar en stark förståelse och tillit 
till studie- och yrkesvägledares kompetens och profession. Respondenterna 
trycker på betydelsen av studie- och yrkesvägledarens funktion i vägledande 
samtal, att prata om och visa olika yrken och vikten att arbeta förebyggande och 
förberedande. Rektor 1 trycker på vikten av att det måste finnas en klar och tydlig 
arbetsrutin och arbetsbeskrivning om och kring studie- och yrkesvägledarens 
uppdrag. Finns en sådan kommer studie- och yrkesvägledaren bli mindre 
ifrågasatt i sin yrkesroll. Skolverkets allmänna råd (2017) förtydligar rektors roll i 
arbetet kring att rektor bör ta fram tydliga arbetsrutiner och metoder. Rektor ska 
även ha en samlad bild av behovet av studie- och yrkesvägledning samt en bild av 
vilken kvalitet studie- och yrkesvägledningen har inom sin helhet.   

6.3 Team och tillit 
Våra respondenter ansåg att studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i 
elevhälsan och att studie- och yrkesvägledare bör ingå i elevhälsoteamet. Rektor 1 
och 3 uttrycker att det blir haltande eller att det fattas ett hjul under vagnen om 
studie- och yrkesvägledare inte finns med i elevhälsoteamet. Respondenterna 
uttryckte att studie- och yrkesvägledare har en lika viktig roll som de övriga 
professionerna i elevhälsoteamet vilket man kan koppla till SER- forskningen som 
Rotstein belyser. Rotstein talar om vikten att skapa en vi-anda där man ska stödja 
varandra i sina professioner och att de mjuka värdena, det vill säga laganda och en 
gemensam strävan mot skolans mål, ger lycka och framgång (Rothstein 2018). 
Många skolor har idag ett mindre bra samarbete mellan professionerna, man har 
bristande tillit till varandras kompetens och profession menar Andersson m.fl. 
(2018). Andersson m.fl. skriver vidare att utan ett bra samarbete nås sällan en 
önskvärd skolförbättring. Detta tar även respondenterna upp när de trycker på 
vikten att bygga broar mellan elevhälsoteamet och lärarkåren i skolan. 
Rektor är den som har makten i elevhälsoteamet, menar rektor 2, i och med att 
rektor är den som tar alla beslut. Rektor 1 förstärker utsagan om rektors 
maktposition i elevhälsoteamet genom att uttrycka att studie- och yrkesvägledare 
har behov av rektor då det är rektor som tar beslutet om studie- och 
yrkesvägledare ska vara med eller inte i elevhälsoteamet. Rektor 4 menar att det 
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kan vara en ekonomisk fråga, hur rektor väljer att nyttja skolans olika 
professioner. Det är rektor som har det yttersta ansvaret att komponera ett 
elevhälsoteam med professioner som kan samarbeta och som har något att tillföra 
enligt Skolverket (2016). Elevhälsoteamet ska se till att eleverna får det stöd och 
utbildning som de har rätt till och att eleverna får arbeta under rätt 
miljöförhållanden (Skolverket 2016). Det finns dock några fasta professioner som 
elevhälsan måste ha tillgång till enligt nya skollagen och det är skolläkare, 
skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger lyfter Lundin (2016). 
Respondenterna hade tillgång till de obligatoriska professionerna i sin elevhälsa 
men vad beträffar resterande professioner som sitter med i skolans elevhälsoteam 
varierade från skola till skola.  
 
Schad och Tideman (2017) menar att föräldrar och annan skolpersonal ska kunna 
se elevhälsan som en plattform där man kan få stöd vilket våra respondenter inte 
nämnde något om däremot ansåg respondenterna att det var viktigt att 
elevhälsoteamet och lärarkåren har ett bra samarbete. Rektor 1 trycker på att i 
skolan ska all personal arbeta för att eleverna ska må bra och att man behöver ha 
ett bra samarbete mellan elevhälsoteamet och lärarna. Sandström (2009) lyfter att 
de omgivande faktorerna är de som påverkar hur ett team fungerar och att det är 
ledaren som kan lyfta fram att alla roller och yrkesprofessioner i ett team. 
Respondenterna menade att studie- och yrkesvägledares profession i 
elevhälsoteamet har samma status som de övriga professionerna. I 
Skolinspektionens granskning från 2015 får man en tydlig bild av att psykisk 
ohälsa är ett problem hos eleverna i grundskolans senare år. Skolinspektionens 
rapport visar att många av grundskoleeleverna inte vet vad elevhälsan arbetar 
med eller att de överhuvudtaget kan få hjälp och stöd av den. De vet inte heller 
vilka professioner som ingår i elevhälsoteamet. Respondenterna lyfte inte fram 
något om hur synligt elevhälsoteamet arbetade istället lyfte de fram vilka 
professioner de hade i sitt elevhälsoteam på skolan. 

6.4 Rutiner och arbetssätt 
Partanen (2012) trycker på att skolor behöver se över sin elevhälsas rutiner och 
utveckla elevhälsan till att arbeta mer salutogent och förebyggande istället för att 
bara släcka bränder. Det ör viktigt anser Partanen att se över vilka professioner 
som passar bäst i respektive skolas elevhälsoteam. Elevhälsoarbetet är hela 
skolans ansvar och elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande 
(Skollagen 2010:800). När den nya skollagen 2010:800 förnyades förstärktes 
även elevhälsoteamets uppdrag skriver Hjörne (2018). Hjörne skriver vidare att 
elevhälsoteamet ska enligt den nya skollagen arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande. Enligt Socialstyrelsen (2016) är det skolans ansvar att eleverna ska 
ha en god lärandemiljö. Respondenterna är eniga om att studie- och 
yrkesvägledare arbetar förebyggande genom att förbereda eleverna för fortsatta 
studier och kommande yrken. Genom att studie- och yrkesvägledare får 
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information om elevers studiesituation via elevhälsoteamet kan studie- och 
yrkesvägledare sätta in ett snabbare stöd och motiverande samtal till eleven för att 
stötta den i sin framtidsplan menar respondenterna. Rektor 3 trycker på att alla 
professioner skapar sina egna bilder om eleverna utifrån den kompetens och 
profession man besitter. Hylander och Guvå (2017) använder sig av begreppet 
mångprofessionellt team där alla deltagare har ett gemensamt ansvar och ett enat 
mål. Rektor 3 trycker på att alla i elevhälsoteamet har samma grundbild men alla 
professioner kan se olika lösningar. Rektor 3 menar att studie- och yrkesvägledare 
ofta har en viktig pusselbit då studie- och yrkesvägledare har samtal med eleven 
som inte är betygsgrundande eller prestigefyllda. Studie- och yrkesvägledare finns 
för eleverna som en stöttande person och är med och lägger grundpusslet för 
eleven så att eleven får rätt stödinsatser via elevhälsoteamet. Ingen förväntas sitta 
på en lösning menar respondenterna. Rektor 4 menar att det är viktigt att 
professionerna i ett elevhälsoteam inte överlappar varandra vilket även rektor 2 
uttrycker. Respondenterna anser att studie- och yrkesvägledares kompetens ska 
användas när elever inte når kunskapsmålen eller när eleverna behöver ha stöd 
och hjälp med att hitta en målbild och motivation för skola och studier. Enligt 
Hylander och Guvå (2017) är det viktigt att använda sig av alla kompetenser i ett 
team och att alla instanser arbetar mot samma mål. Ett mångprofessionellt team 
har tre olika ställningstagande; grad av beroende mellan medlemmar, grad av 
specialisering och grad av samordning, se tabell sid. 14, vilka är viktiga 
komponenter för ett team menar Hylander och Guvå (2017). 
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7 Diskussion 
Diskussionen kommer att luta mot Sandströms omgivande faktorer som påverkar 
professionernas status och funktion. Faktorerna är följande: 
organisationsstrukturer, riksdagsbeslut, lagstiftning, avtal, synsätt och 
förhållningssätt, nya ord och begrepp och metoder och modeller.           

7.1 Omgivande faktorer - organisationsstruktur, 
riksdagsbeslut, lagstiftning och avtal 
Ser man till organisationsstrukturen kan man tolka rektorernas utsagor att de 
anser studie- och yrkesvägledares roll och kompetens viktig i sin helhet och i 
deltagandet inom elevhälsan. Man kan dock se tendenser av osäkerhet när det 
gäller hur studie- och yrkesvägledares arbetsmetod och arbetsuppgift ska se ut. Vi 
ställer oss därmed frågande till den nya skollagen som uteslöt den del i den 
statliga utredningens förslag där det föreslogs att studie- och yrkesvägledares 
profession skulle ingå som obligatorisk i elevhälsan. Det enda som juridiskt 
stärker studie- och yrkesvägledares profession är att skollagen säger att obehörig 
studie- och yrkesvägledare endast får inneha anställning ett år i taget. Brante 
(2015) menar att legitimation stärker gemenskapen i yrket samt inger trygghet 
och tillit till allmänheten. En legitimering för studie- och yrkesvägledare ser vi 
som nödvändig för statushöjande av professionen. 

En organisation som lyft studie- och yrkesvägledares funktion och betydelse i 
skolans elevhälsoteam är barncancerfonden. De trycker på att ”En väl fungerande 
elevhälsa och syv-verksamhet på skolan kommer att vara en framgångsfaktor för 
att optimera den cancerdrabbade elevens skolgång” (s.3). De som drabbats av 
cancer har ett behov att se sina framtida möjligheter till vidareutbildning och till 
ett kommande yrke. Vidare skriver de ”Skolans elevhälsa måste samverka med 
skolans syv. Du som syv kommer att bli en viktig person i elevens skolgång oavsett 
vilken årskurs eleven går i” (s.7). Man kan koppla detta till skolverkets allmänna 
råd som påvisar att rektor bör se till att kvalitativ studie- och yrkesvägledning ska 
ges till alla elever efter olika behov och förutsättningar. Vidare kan man även se 
till betydelsen i vad SOU 2000:19 föreslog angående studie- och yrkesvägledarens 
obligatoriska roll i elevhälsoteamet. 

7.2 Omgivande faktorer - synsätt och förhållningssätt 
Synsätt och förhållningssätt till studie- och yrkesvägledares profession är som en 
rektor menar beroende av hur rektor ser på och vill använda sig av professionen. 
Rektors synsätt och förhållningssätt kan därmed ses som inkörsporten för studie- 
och yrkesvägledares deltagande i skolans elevhälsoteam. Resultatet visar i denna 
studie att respondenterna ser studie- och yrkesvägledare som viktig och 
betydelsefull i elevhälsoteamet och vi ser därmed att detta kan bidra till bildandet 
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av tillit och förtroende till olika professioner. Detta kan i sin tur leda till 
förbättrade skolresultat vilket Rothstein visar i SER- forskningen. SER-
forskningen lyfter vikten av att genom tillit och förtroende skapas en harmoni och 
ett gemensamt förhållningssätt inom skolans arbetskultur. Skolledningen har 
enligt SER-forskningen en stor betydelse för att skolor ska bli framgångsrika. 

Elevhälsoteamet kan som vi ser det utgöras av att vara ett interprofessionellt team 
(Hylander och Guvå 2017). Vi anser att grad av beroende mellan medlemmarna är 
relativt hög då vi menar att alla professioners kompetenser har stor betydelse i 
elevhälsoteamets arbete. Grad av specialisering och samordning anser vi är hög 
till måttlig då vi kan se att professionerna måste vara samstämmiga och eniga för 
att få ett fungerande elevhälsoteam. 

7.3 Omgivande faktorer - nya ord och begrepp 
För att studie- och yrkesvägledarens status ska stärkas och att professionen ska bli 
mer attraktiv har man idag ett krav på studie- och yrkesvägledarutbildning för att 
få en fast anställning.  Detta medför även att det skett en stängning av yrket som 
Brante tar upp. I studie- och yrkesvägledarens vardag används många olika 
begrepp och uttryck som studie- och yrkesvägledaren behöver känna till. Nya 
begrepp tillkommer och det är därmed av vikt att studie- och yrkesvägledare ser 
till att hålla sig uppdaterad genom kompetensutveckling. Vi kan dock inte se att 
studie- och yrkesvägledaryrket kan bli en klassisk profession som Brante menar är 
de yrken med hög status som kräver en annan form av utbildning och som även 
har en stark forskningsanknytning. Däremot anser vi att studie- och 
yrkesvägledaryrket är riktat mot Brantes semiprofession och preprofession. 
Semiprofession för att det krävs en högskoleutbildning för att få titeln studie- och 
yrkesvägledare, vilket generera en form av stängning. Tyvärr, ser vi att 
professionen studie- och yrkesvägledare även inordnas inom semiprofessionen då 
det inte finns en tydlig gräns för vad som ska ingå i professionen. Professionen 
spänner över många forskningsdiscipliner och därmed tendrar att få som Brante 
menar en otydlig forskningsinriktning. Detta bidar till att vi anser att studie- och 
yrkesvägledares profession inte har en stabil vetenskaplig förankring.      

7.4 Omgivande faktorer - metoder och modeller 
Vägledningssamtal som vi anser är en av våra viktigaste arbetsuppgifter var det 
endast rektor 3 som lyfte i ett konkret utförandeperspektiv, i beskrivning att 
arbeta med målbilder. De övriga respondenterna lyfte vikten av vägledningssamtal 
men inte hur dessa kan utföras i praktiken. Vi ser dock att respondenterna har en 
samlad syn på att studie- och yrkesvägledning har genomgått en förändring i sitt 
yrkesutövande. Rektor 1 säger att: ”…studie- och yrkesvägledning är nåt helt annat 
samtalsmetodiken tillexempel” och att vägledningssamtalen fungerar som nycklar 
i studie- och yrkesvägledares uppdrag.  Skolverkets allmänna råd skriver ”Elever 
behöver genom vägledningssamtal på ett strukturerat sätt få stöd i den processen. 
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[…] Elevens behov behöver avgöra vägledarens val av metod” (Skolverket 
2017:33).  

7.5 Slutsatser 
I och med att studie- och yrkesvägledares profession kan uppfattas som otydlig är 
den beroende av hur rektor ser och vill använda studie- och yrkesvägledares 
kompetens. Respondenterna i denna studie ser och vill använda studie- och 
yrkesvägledares kompetens i ett vidare perspektiv, innehållande 
samtalsmetodiska färdigheter. Alla respondenter lyfter studie- och 
yrkesvägledares kompetens och roll som likvärdig övriga professioner i 
elevhälsoteamet. Respondenterna har viljan att lyfta in studie- och 
yrkesvägledarrollen i elevhälsoteamet och ser vikten och nyttan av den för att 
bidra till en effektivare skolutveckling. Kärnan av studien visar att om studie- och 
yrkesvägledares profession skulle inneha en obligatorisk roll i elevhälsoteamet kan 
studie- och yrkesvägledares status bli mer stabil och professionen få en starkare 
vetenskaplig förankring. Resultatet visar att studie- och yrkesvägledning behöver 
genomgå en restauration och förnyelse i sitt yrkesutövande. Vi ser att en 
legitimation för studie- och yrkesvägledare kan stärka professionens rykte och 
status.  

Det finns ytterligare behov av forskning inom studie- och yrkesvägledares roll i 
skolans elevhälsa. Något som vi, i arbetet med denna studie, blev intresserad av är 
att få veta mer om hur studie- och yrkesvägledning utövas inom sjukhusskolan. En 
intressant inriktning vore om någon kunde forska om hur samarbetet med studie- 
och yrkesvägledare ser ut och om det är någon skillnad om studie- och 
yrkesvägledaren är delaktig i skolans elevhälsoteam eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

8. Metoddiskussion 

Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod 
tycker vi att vi fick både ett djup och en bredd i vårt resultat. Vi kunde under 
intervjun vara flexibla och ställa följdfrågor till respondenternas svar för att på så 
sätt få ett mer nyanserat resultat. Genom att välja en kvalitativ forskningsmetod 
istället för en kvantitativ med enkäter så kunde vi leda respondenterna rätt. En 
kvantitativ studie är beroende av att frågorna är rätt utformade så att 
respondenterna förstår dem medan en kvalitativ studie blir mer öppen och 
frågorna går att omformulera så att respondenten förstår. Valet att genomföra en 
enkätundersökning fanns aldrig för oss som något alternativ då studiens avsikt var 
att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Vi valde att använda oss av fyra 
respondenter för vi ansåg att det var tillräckligt många för att kunna synliggöra 
problematiken som studien behandlar. För oss var det inte viktigt att generalisera 
utan enbart synliggöra och tydliggöra hur rektorer uppfattar studie- och 
yrkesvägledares roll i skolan och i elevhälsoteamet.  
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Bilaga 1 
Brev till respondenter 
 
Hej  
Vi är två studenter som går sista terminen på Studie- och 
yrkesvägledarutbildningen i Umeå Universitet. I nuläget håller vi på med vårt 
examensarbete som ska handla om Studie- och yrkesväledarens roll i 
Elevhälsoteamet. Vi vill lyfta fram rektors syn på vikten av studie- och 
yrkesvägledning i skolans verksamhet samt i skolans elevhälsa. 
För att få underlag till vårt arbete frågar vi er om ni kan ställa upp på en intervju. 
Intervjun omfattar fyra huvudfrågor med tillhörande diskussion vilket i tid 
kommer att ta omkring 30 minuter.  
I vår studie följer vi Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, ert deltagande är frivilligt 
och ni har rätt att avbryta er medverkan när/om ni önskar. Era uppgifter kommer 
att förvaras på så sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det insamlade 
materialet kommer enbart att användas till vårt examensarbete. Vi tar därmed 
hänsyn till alla anonymitetskrav. 
 
Med vänlig hälsning 
Anneli Hammare  Carina Gillisson 
Tel: 076-1065650  0705227974 
Mail: hammaredotter@telia.com cinaeveline@hotmail.com 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 
 

1. Hur skulle du beskriva SYVs rutinuppgifter i er skola? Vilka är de 
viktigaste? Hur synliggörs dessa utifrån SYVs yrkeskompetens? 

2. Om SYV inte skulle finnas i er skola hur skulle det påverka skolans 
huvuduppdrag? Hur kommer det att märkas mest, vem kommer att bli 
berörd? 

3. Vem har störst påverkan i elevhälsoteamet av medlemmarna, vilken roll 
visar SYV att den vill ha? Hur tror du att SYV upplever sin roll och 
kompetens i att ingå i EHT? 

4. Hur tror du att andra professioner i EHT upplever och ser på SYV:s roll och 
kompetens i EHT? 

5. Om SYV inte skulle vara med i EHT, skulle det göra någon skillnad här på 
skolan? 

6. Hur skulle du beskriva att SYV kan ingå i EHT som profession? 
7. Hur gör du för att implementera SYV i EHT? Vilka befogenheter har du 

gentemot skolans policy och ekonomi? Vad sätter ramarna och gränserna 
för att vidga SYVS roll? 

8. Vad har SYV för uppgift i elevhälsoteamet? 

 


