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Sammanfattning 

Många elever går ut gymnasiet utan en gymnasieexamen vilket i sin tur kan leda till utanförskap, 

arbetslöshet och ohälsa. Forskning visar att studie- och yrkesvägledning är viktigt i dessa 

situationer och kan göra att elever hittar motivation för att klara en examen. Med detta som 

bakgrund är syftet med studien att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar med elever 

som riskerar att inte nå en examen och vilka framgångsfaktorer de själva ser i sitt arbete. Detta 

görs utifrån kvalitativa intervjuer med fyra vägledare på kommunala skolor. 

Resultatet ifrån studien visar att samarbete mellan personal på skolan och även andra aktörer 

utanför är viktigt, att skolan arbetar som en helhet och att insatser sätts in tidigt. Andra 

framgångsfaktorer som framgår är att personalen har ett bra förhållningssätt och 

uppmärksammar eleverna.   
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1 Inledning  

Siffror från SCB visar att 3 av 10 elever inte nådde en gymnasieexamen år 2016. Av dessa hade 

nästan 2 av de 10 läst alla tre år på gymnasieskolan men utan att nå tillräckligt med godkända 

betyg i det som krävs för en gymnasieexamen (SCB, 2017). Enligt skolverket (2017a) tog 75,2% 

examen från gymnasiet år 2017 vilket motsvarar 80 700 elever.   

Detta är ett ämne som inte bara är aktuellt i Sverige. Inom EU har ett samarbete kring utbildning 

utformats för att minska skolavhopp i åldrarna 18-24 år. Arbetet heter ”utbildning 2020” och är 

en strategi om livslångt lärande där riktvärdena inom EU är att det år 2020 ska vara högst 10% 

skolavhopp (Europeiska kommissionen, 2019).   

Om en elev gör ett felval eller avslutar sin utbildning drabbas inte enbart individen utan även 

samhället och kommunen. För eleven kan det leda till förlängd skoltid och missad inkomst, och 

för kommunen blir det en extra kostnad vid felval eller avhopp från gymnasiet (SKL, 2013, ss. 10-

11). Bäckman (2010, refererad i MUCF, 2017 s. 28) menar att ungdomar som avbryter sina 

gymnasiestudier löper fyra till fem gånger så stor risk att hamna utan sysselsättning än de som 

avslutat ett studieförberedande program. Enligt Arbetsförmedlingen (2018) finns det en 

begränsad arbetsmarknad för människor utan gymnasieutbildning. Det är cirka fem procent av 

jobben som inte kräver någon utbildning. Dock är dessa arbeten ofta upptagna av personer som 

har en utbildning vilket leder till att de utan utbildning har ännu svårare att hitta ett jobb. Under 

de senaste 10 åren har andelen arbetslösa som inte har någon gymnasieexamen fördubblats.  

För att minska riskerna att hamna i arbetslöshet är det viktigt att få en gymnasieexamen. Enligt 

utredningen framtidsval anses studie- och yrkesvägledning vara betydelsefull för att minska 

avhopp och öka elevernas motivation, då det har visat sig att elever som får lite eller ingen 

vägledning alls i högre grad väljer att avsluta gymnasiet (SOU 2019:4, ss. 14–22). 

1.1 Val av problemområde  

Valet att skriva om studie- och yrkesvägledarens arbete med elever som riskerar att inte nå en 

gymnasieexamen grundar sig i att det är en stor andel elever i gymnasieskolan som inte når en 

examen. Utifrån det vill vi hitta framgångsfaktorer i vägledarens arbete och arbetssätt för att 

skapa en större förståelse och kunskap kring ämnet. Detta för att fler vägledare ska kunna få 

inspiration av resultatet till sitt eget arbete. Arbetet inriktar sig på hur vägledare arbetar med 

elever i riskzon och hur de samverkar med andra professioner på skolan.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka framgångsfaktorer studie- och yrkesvägledare 

upplever i sitt arbete med elever som riskerar att inte nå en gymnasieexamen och belysa vilka 

arbetssätt de tillämpar i dessa situationer.   

För att nå syftet har några frågeställningar valts ut.  

1. Hur arbetar studie- och yrkesvägledare med elever som riskerar att inte nå 

gymnasieexamen?    

2. Använder vägledarna sig av specifika modeller eller teorier i dessa fall?    

3. Hur identifieras ungdomar som är på väg att avbryta sina studier eller inte nå 

gymnasieexamen?    

4. Vilka framgångsfaktorer ser studie- och yrkesvägledaren i sitt arbete med elever som 

riskerar att inte nå gymnasieexamen?    

1.3 Förförståelse 

Förförståelsen för ämnet har vi fått genom vår utbildning på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, dessutom har vi ett personligt intresse för vad som sker i vägledarens 

arbete när elever riskerar att inte nå gymnasieexamen eller är på väg att avbryta av sina studier. 

För att fördjupa våra kunskaper ville vi ta reda på vad vägledaren gör i dessa situationer och vilka 

arbetssätt som vägledarna ser som mest framgångsrika.  

1.4 Centrala begrepp 

Gymnasieexamen betyder att en individ har gått ut gymnasiet med en fullständig utbildning. Det 

krävs att personen har läst minst 2500 poäng varav 2250 poäng av dem måste vara godkända och 

att gymnasiearbetet är godkänt. Sedan skiljer det sig åt beroende på om det är ett 

högskoleförberedande- eller yrkesprogram. För högskoleförberedande program krävs godkänt i 

svenska eller svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6 och matte 1. För yrkesprogram behövs 

godkänt i svenska eller svenska som andra språk 1, engelska 5, matte 1 (Skollagen, 2010:800) och 

dessutom godkänt i 400 poäng i de programgemensamma ämnena (Gymnasieförordningen, 

2010:2039).  

Studiebevis är ett intyg elever får som inte uppnått en gymnasieexamen. Det utgår ifrån elevens 

studieplan där betyg från kurser finns med (Gymnasieförordningen, 2010:2039).  

Skolavhopp är när en elev avbryter sina studier i förtid (GR utbildning, 2018, s. 43).   
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Framgångsfaktor är “en faktor som gör att man lyckas med det man eftersträvar” (Jensen, 2018, 

13 juli). I denna undersökning är en framgångsfaktor något som hjälper elever att komma 

närmare eller till och med nå en gymnasieexamen.  

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) gäller elever under 20 år som inte har fullgjort sin grundskole- 

eller gymnasieutbildning, inte har en gymnasieexamen eller inte har gått ut en motsvarande 

utbildning med godkända resultat. KAA ska vid behov motivera unga att komma tillbaka till 

studier (SKL, 2019).  

Elevhälsoteam (EHT) ska finnas på varje skola och arbeta förebyggande och för god hälsa. I 

teamet ska det finnas tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och någon med 

kompetens inom specialpedagogik (Skollagen, 2010:800).  

2 Bakgrund  

Nedan följer litteratur angående studie- och yrkesvägledarens arbete på gymnasiet och faktorer 

som kan påverka elever att inte nå en gymnasieexamen.   

2.1 Bakgrundsfaktorer ofullständiga betyg  

Som nämnts tidigare så visar siffror från SCB att 3 av 10 elever inte når en gymnasieexamen och 

att olika faktorer påverkar dem. Figur 1 nedan visar vad eleverna själva anger att det beror 

på vilket till största delen var skoltrötthet. Över 50% angav skoltrötthet som orsak och därefter 

kom arbete med 20 % (SCB, 2017).   

   

Figur 1 Vad som gjort att ungdomar avslutat gymnasiet eller gått ut utan examen i % (SCB, 2017). 
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Bland de elever som inte når gymnasieexamen syns även bakomliggande socioekonomiska 

faktorer som låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet inom familjen (Olofsson et al., 2012 s. 12).   

De elever som inte får en examen från gymnasiet går ut med studiebevis men ungefär hälften av 

dem är nära en gymnasieexamen och saknar endast betyg i en till fem kurser. Därför behöver 

dessa elever få stöd i sitt skolarbete. Det kan handla om små hjälpinsatser som görs tidigt och 

skapar förutsättningar för att eleven ska lyckas (Skolverket, 2017b).   

2.2 Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet  

Elever som inte går ut gymnasiet med en examen riskerar att hamna i utanförskap, i lågavlönade 

arbeten eller arbetslöshet vilket i sin tur kan leda till låg självkänsla och ohälsa (Sigurðardóttir et 

al., 2015, s 17). Ungdomarna lever ofta i en komplex situation, därför är det viktigt att vägledare i 

ett tidigt skede upptäcker dessa elever och vägleder och motiverar dem inför framtida val och 

fortsatta studier (SOU, 2013:13, ss. 17-152). De elever som fått bristande studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan har 20% större risk att avbryta sina gymnasiestudier enligt en 

undersökning gjord av lärarnas riksförbund (2012, s. 5). För att höja andelen som når en 

gymnasieexamen lyfts studie- och yrkesvägledning fram som en viktig del (Olofsson et al., 2012 s. 

8).  

I de allmänna råden för studie- och yrkesvägledare står det att vägledning ska ge elever kunskap 

om yrken, utbildningar och olika vägar att gå och att samarbeta med övrig personal. Genom 

vägledning får eleverna med sig kunskaper i beslutsfattande, om sig själva och olika valalternativ 

för att kunna göra väl underbyggda val. För att ge eleverna en god vägledning behöver 

vägledaren utgå ifrån vetenskapliga grunder och samverka med övrig personal i skolan. Studie- 

och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och därför behöver rektorn skapa tid för samverkan 

mellan vägledare och personal. Vägledaren kan vara ett stöd för personalen och samarbeta kring 

frågor som rör elevens kunskap om utbildning och arbete (Skolverket, 2013, ss. 11-18). De skolor 

där rektor eller huvudman har en plan för skolans studie- och yrkesvägledning och all personal 

inkluderas, har större möjlighet att nå nationella mål. Av den orsaken är det viktigt att det finns 

en styrning uppifrån hur arbetet ska gå till i skolan med frågor angående studie- och 

yrkesvägledning (SOU 2019:4, s. 24).   

Även i utredningen framtidsval (SOU 2019:4, ss. 14-22) lyfts studie- och yrkesvägledning som 

något viktigt för skolan att arbeta med för att minska felval inför gymnasiet, minska avhopp och 

öka elevernas motivation. Det har visat sig att elever som får lite eller ingen vägledning alls i 

högre grad väljer att avsluta gymnasiet. Därför vill de tydliggöra kravet på att elever som riskerar 
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att inte nå gymnasieexamen eller som planerar att avbryta sina gymnasiestudier alltid ska bli 

erbjudna tid hos en studie- och yrkesvägledare för individuell vägledning.  

2.3 Teorier och modeller   

Karriärteorier är något som vägledare kan använda sig av i sitt arbete för att tolka och förstå olika 

situationer men också i vissa fall kunna välja metoder och modeller anpassade efter individens 

behov. Vägledaren skapar ofta sin egen teori utifrån sin bakgrund och sina kunskaper, detta 

speglar sedan förhållningssättet mot individer. Enligt Lovén är det viktigt att reflektera över 

agerandet i olika situationer och bli medveten om vilka olika sätt som passar i vilka situationer 

(Lovén, 2015a, ss. 66-81).     

Lovén har tagit fram en vägledningsmodell där eleverna blir placerade i valfall eller 

förändringsfall. Valfall, är elever som kan ta till sig information om utbildning och yrken, se sina 

kompetenser och sätta dessa i relation till varandra för att göra karriärval. Elever i förändringsfall 

behöver först bearbeta vissa hinder för att kunna gå vidare och göra ett val. Det kan vara 

problematik i den sociala situationen, psykisk ohälsa eller missbruk. I de situationerna kan 

vägledaren behöva ta hjälp av annan personal eller professioner (Lovén, 2015b, ss. 281-282).  

  

Figur 2 Vägledningsmodell valfall och förändringsfall (Lovén, 2015b, s. 281)   

För att minska avhopp i skolan finns ett utarbetat gruppvägledningsprogram som heter WATCH, 

det är ett hjälpmedel för att få eleverna att identifiera sina färdigheter, styrkor och motivera dem 

till att fortsätta studera. Programmet riktar sig till en elevgrupp med hög frånvaro, låga betyg 

eller sociala problem. Under 14 träffar med en utbildad vägledare berörs områden som stress, 

val, livsstil, vänner och studieteknik. Målet är att elever i riskzonen för att avbryta sina studier 

hittar strategier som får dem att studera vidare (Sigurðardóttir et al., 2015, ss. 17-34).     
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2.4 Tidigare forskning   

Här följer tidigare forskning om brister och framgångsfaktorer i studie- och yrkesvägledning och 

skolans arbete med elever i riskzon för att inte nå en examen eller som är på väg att avbryta sina 

studier.   

2.4.1 Brister och framgångsfaktorer i vägledning  

I en granskning skolinspektionen gjort visade det sig att många skolor inte har några utarbetade 

strategier för att hjälpa elever att nå en gymnasieexamen. Det framgick att få skolor drog nytta 

av elevhälsans kompetens på ett effektivt sätt och på många skolor lyftes aldrig elever med hög 

frånvaro eller F i flera kurser. En framgångsfaktor från granskningen var att skolpersonal inom 

olika kompetensområden behöver samverka för att se helheten runt eleven och vilka stöd som 

behövs. Skolpersonalen uttrycker att många av de elever som riskerar att inte nå 

gymnasieexamen har en svår familjesituation eller något utanför skolan som är svårt för 

personalen att handskas med (Skolinspektionen, 2015:04, ss. 9-21).   

I många fall missar skolpersonal de signaler elever sänder ut att de är i behov av stöttning. 

Ungdomarna själva menar att de hade velat att någon pratade med dem om sin situation för att 

inte tappa självkänslan och sluta närvara på lektionerna. De berättar att de ”faller mellan 

stolarna” på gymnasiet och efter några samtal med vägledaren är det ingen som kontaktar dem. 

Det visar på vikten av uppföljning på elever i liknande situationer, tätare kontakt med 

vårdnadshavare och tydligare åtgärder för att hjälpa eleverna tillbaka in i skolan (Loven, 2015b, 

ss. 286-289).  

Nordström och Samuelsson (2016, ss. 3-36) har i examensarbetet Steget vidare, undersökt vilket 

stöd som erbjudits till elever i ett lokalt projekt som hade som syfte att motverka studieavbrott. 

De har i en intervjustudie frågat elever som deltagit i projektet om vad de önskat för hjälp och 

vilka erfarenheter de haft med sig sedan tidigare. Genomgående i resultatet är att eleverna 

önskat tidigare hjälp i skolan och att de hade blivit mer uppmärksammade. I en annan studie där 

elever följdes under två år från årskurs 9 till årskurs 2 på gymnasiet framgår att endast några av 

de elever som velat diskutera sina styrkor och svagheter i relation till olika utbildningar och 

yrken med sin studie- och yrkesvägledare fått tillfälle att göra det. Andra delar som eleverna tog 

upp som viktiga aspekter att samtala kring var mer information om utbildningar och yrken, 

motivation, få större kunskap om sig själva och lära sig att fatta beslut (Dresch & Lovén, 2010, 

ss. 49-52).    
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2.4.2 Hela skolans ansvar  

I en undersökning om hur olika kommuner arbetar med studie- och yrkesvägledning fann 

forskarna vissa likheter i arbetet mellan kommunerna. Några av framgångsfaktorerna som 

framkom var att arbeta utifrån elevens behov, använda material som tagits fram för vägledning, 

ha mål satta av politiker som fördelats på skolans personal, tid för att implementera arbetet samt 

”hela skolans ansvar”. För att uttrycket ”hela skolans ansvar” ska fungera behöver skolorna 

arbeta med att göra all personal mer delaktig i arbetet med planen för studie- och 

yrkesvägledning. För lärarnas del handlar det om att se kopplingar mellan sitt ämne och 

arbetslivet. Där kan vägledaren vara ett stöd i planering eller samverka under passande lektioner 

(Jutdal, 2015, ss. 121-124).  Även Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2013, s. 48) lyfter 

framgångsfaktorn “hela skolans ansvar” och att personalen samarbetar. I detta arbetet är 

rektorns roll betydande, att det ska finnas stöd och engagemang för att nå ett gemensamt mål.    

2.4.3 Framgångsfaktorer enligt Plug In  

Plug In är ett samverkansprojekt där ett 100-tal skolor varit delaktiga i att hitta 

framgångsfaktorer i arbetet att minska skolavhopp. För att minska risken för detta behöver 

skolan arbeta förebyggande men också att se varningssignaler tidigt för att kunna sätta in 

resurser för att hjälpa eleven. Några riskfaktorer som ska uppmärksammas är om eleven har hög 

frånvaro, inte vill vara i skolan eller om relationen till lärarna, kompisarna eller resultaten 

försämras. Det skolorna har arbetat med är att skapa rutiner för hur information om elevens 

behov, men även hur samordnade insatser med andra aktörer ska fungera. 

Några av framgångsfaktorerna de hittat var att arbeta mer individcentrerat och med fokus på 

bemötande. En viktig faktor är det finns vuxna utöver lärarna som hjälper eleven med 

skolanknytning. Det kan exempelvis vara en studie- och yrkesvägledare som hjälper eleven att 

hitta motivation till skolarbetet genom att bland annat prata om självkännedom och intressen. 

Bemötandet ska vara respektfullt både mellan personal och elever, detta för att öka elevens 

känsla av anknytning till skolan. En viktig framgångsfaktor är att samverkan fungerar, både 

mellan personalen i skolan men också med aktörer utanför så att inte elever ramlar mellan 

stolarna och inte får det stöd de behöver (GR utbildning, 2018, ss. 9-41).  

2.4.4 Framgångsfaktorer enligt Sveriges kommuner och landsting  

Viktiga aspekter för att motverka studieavbrott är enligt SKL ett bra bemötande, tydliga 

resultatmål, gott samarbete och ge elever det stöd de behöver. Den största framgångsfaktorn 

som SKL har kommit fram till är att personalen ska ha ett gott bemötande och förhållningssätt till 

eleverna. Eleverna ska känna förtroende till personalen och att de tror på dem. Vad gäller tydliga 
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resultatmål så är det viktigt att skolan talar om för eleverna hur de ligger till i sina kurser och att 

de om någon avslutar sina studier tar reda på varför eleven slutade. Genom samarbete kan 

skolpersonalen bistå varandra med information och kunskap för att hitta nya sätt att lösa 

situationer. Mentorn är den som arbetar närmast eleven och bör informera elevhälsan om det 

finns oro för eleven. En kartläggning ska göras utifrån elevhälsans personal med olika 

kompetenser och åtgärder utarbetas, om detta görs i ett tidigt skede är det större chans att 

eleven klarar utbildningen.   

Ytterligare en aspekt som är viktig är att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan är ojämn 

och behöver stärkas så att eleverna gör val som passar dem och som känns bra för att minska 

risken för avbrott eller byten. På gymnasiet fortsätter arbetet med att visa på möjligheter och 

konsekvenser av olika val inför framtiden, men också ett tätt samarbete med lärare och rektor 

för att hitta sätt att anpassa för elever som behöver (SKL, 2012, ss. 8-29).   

2.4.5 Framgångsfaktorer internationellt  

Enligt en studie från State University of New York behöver elever i skolan en positiv självbild för 

att underlätta skolgången, därför är det viktigt att skolor arbetar med att öka elevernas 

självförtroende och vidare motivation för att höja chanserna att lyckas i skolan. Dessa elever har 

visat sig vara mer engagerade i sin skolgång än andra elever och en orsak till det kan vara att 

dessa elever känner sig ansvariga för sin egen framgång (Finn & Rock, 1997).    

Knesting (2008) lyfter skolavhopp i en kvalitativ fallstudie på Washington High School i USA. I 

studien följdes elever som var i riskzonen att avsluta sina studier men som fortfarande gick på 

skolan. Några viktiga framgångsfaktorer framgick för skolan i hur de skulle stötta dessa elever. 

Eleverna lyfter att när de haft vuxna som lyssnat på dem så har detta hjälpt dem att stanna i 

skolan.  Personalen på skolan behöver visa omsorg och förmedla detta till eleverna. “The 

breakdown in caring does not come in the area of wanting or not wanting to care, but rather in 

the area of how faculty members show students that they care.” (Knesting, 2008 s. 8).  

Skolan behöver även ta ansvar för att göra de förändringar som krävs för att stötta elever att 

fullfölja sina studier. Studentens egen roll och motivation är också viktig i det förebyggande 

arbetet gällande skolavhopp. 

A school could have proven preventionprograms, unlimited funding for these programs, and 

classrooms full of caring and committed teachers and still have unacceptably high dropout 

rates if students do not see a purpose to graduating or are unwilling to put forth effort 

(Knesting, 2008 s. 9).  
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2.5 Sammanfattning av bakgrund 

Enligt tidigare forskning och litteratur finns det en problematik i att många elever inte går ut 

gymnasiet och att riskerna då ökar att hamna i utanförskap. För att motverka det lyfts studie- och 

yrkesvägledarens roll men även ”hela skolans ansvar” och samverkan med övrig skolpersonal för 

att få elever att nå en gymnasieexamen. Det finns karriärteorier och modeller som vägledare kan 

ta hjälp av för att på vetenskaplig grund hitta arbetssätt för att möta eleven.  

Framgångsfaktorer som lyfts är bland annat att tidigt sätta in åtgärder och ha rutiner för hur 

arbetet ska gå till. Men också att använda personalens kompetens på bästa sätt och samverka 

kring elever som befinner sig i riskzon att inte nå en examen. Vidare är bemötande något som 

behöver vara respektfullt mellan lärare och elever och skolan bör arbeta för att motivera 

eleverna och höja deras självförtroende.  

3 Metod  

Här följer urval, metoder och etiska överväganden som använts i studien för att nå syfte och 

frågeställningar.   

3.1 Urval och avgränsningar  

I denna studie har vi tillämpat ett subjektivt urval. Med ett subjektivt urval menas att forskaren 

ges möjlighet att undersöka företeelser som kan antas vara viktiga för studien. I stället för att gå 

efter ett tvärsnitt så kan forskaren fokusera på delar som kan ge en bredare variation och mer 

information än konventionella urval (Denscombe, 2009, ss. 37-38). Med viss förkunskap kring 

ämnet och en uppfattning av vad som var ett relevant och avgörande urval för vår studie har vi 

handplockat fyra studie- och yrkesvägledare (SYV) på fyra olika skolor. Vägledarna arbetar främst 

med högskoleförberedande program på kommunala skolor där det finns skillnader i andelen 

elever som inte når examen. Med förkunskaper kring statistik från skolverket (Skolverket, 2019) 

har skolor valts ut då de har vissa likheter med varandra. Bland annat att de hade liknande 

program, antal elever och arbetstid. Urvalet har dessutom avgränsats till två geografiska 

områden, ett i norra och ett i Södra Sverige.  

3.2 Datainsamlingsmetod   

I undersökningen används kvalitativa forskningsintervjuer för att samla in relevant data. Kvalitativ 

forskningsintervju kan användas i mindre projekt och utgår ifrån intervjupersonens upplevelser, 

tankar och erfarenheter för att förstå ämnet på djupet (Denscombe, 2018, ss. 268-270). 

Forskaren ställer frågor och lyssnar noggrant på individens svar för att ta med sig kunskaper ifrån 

intervjun och senare kunna tolka data (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19).   
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Intervjustrukturen i studien har varit semistrukturerad där bestämda teman med tillhörande 

frågor har behandlats. Genom ett flexibelt arbetssätt i intervjun öppnar det upp för att 

ordningsföljden på frågor och teman kan ändras och att intervjupersonen ges möjlighet utveckla 

sina tankar kring vissa teman (Denscombe, 2018, s. 269). 

Då vi i vår studie vill ta reda på studie- och yrkesvägledares upplevelser passar det med en 

kvalitativ ansats. Personliga intervjuer genomfördes där respondenterna själva fick prata om sina 

upplevelser utifrån olika teman, detta för att få en inblick i vägledarnas arbete. För att kunna 

säkerhetsställa att den mest relevanta informationen framkom för att besvara frågeställningarna 

skrevs frågor till varje tema (bilaga 1), vilket blev en kontroll innan nästa ämne togs upp. Detta 

används även i andra undersökningar som exempelvis Steget vidare (Nordström & Samuelsson, 

2016, s. 25) där kvalitativa semistrukturerade intervjuer används för att få en djupare förståelse 

för ämnet och kunna vara flexibel med ordningen av frågor även om specifika frågor ska 

besvaras.  

För att underlätta vid analysen användes ljudinspelning under intervjuerna och efteråt 

transkriberades datamaterialet. I anslutning till intervjuerna kompletterade vi med 

fältanteckningar med syftet att lägga till det ljudinspelningen missat. Enligt Denscombe (2018, 

ss. 285-397) blir dokumentationen vid ljudinspelning precis det som sagts vilket gör att andra 

forskare skulle kunna kontrollera den. Däremot kan andra delar missas som sker i rummet när 

endast ljudupptagning används. Det kan vara klimat, atmosfär eller sådant som intervjuaren ser 

hos intervjupersonen, exempelvis oro eller glädje.  Efter intervjun lyssnar forskaren på 

ljudinspelningen och transkriberar samtalet. Utskrivningen underlättar för analys av data genom 

att lättare kunna jämföra de olika intervjuerna. I talat språk pratar inte personer alltid till punkt 

eller börjar prata om andra saker mitt i en mening, därför rekonstrueras texten delvis i 

transkriberingen för att underlätta förståelsen i texten. 

3.3 Analysmetod  

Vi har valt att använda oss av innehållsanalys för att upptäcka skillnader och likheter i resultatet 

och kunna analysera innehållet från intervjuerna. Genom att använda denna tydliga metod kan 

också andra forskare upprepa analysen. En begränsning med innehållsanalysen är att innehållet 

kan lyftas ur sin kontext och därmed finns det en risk att missa sådant som kan vara outtalat men 

underförstått som kommer fram under intervjuerna. Vi har utgått från innehållsanalys enligt 

Denscombe (2009, ss. 307-308) och analyserat texterna på följande vis.  

1. Ett textstycke ur de transkriberade intervjuerna väljs ut utifrån tydligt urvalskriterier.   

2. Intervjuerna bryts ner i meningar eller stycken.  
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3. Texterna kategoriseras efter intervjuns teman.  

4. Texten kodas genom att färgmarkera efter olika teman, därefter läggs all text tillhörande 

ett specifikt tema i ett nytt dokument tillsammans med resterande intervjuer. Olika teman 

sammanställs utifrån frågeställningarna.  

5. Texten analyseras utifrån hur ofta ämnen förekommer och hur de står i relation till andra 

delar i texten. En förfinad analys görs för att se samband och försöka förklara förekomsten.   

Genom denna metod så kan det relevanta i texten synliggöras genom att mäta vissa ord eller 

meningar i innehållet. På så vis syns också hur ofta och i vilken ordning vissa prioriteringar 

framhävs. Positiva och negativa åsikter kan lyftas fram vilket visar vilka värderingar som uttalas i 

texten (Denscombe 2009 ss. 307 – 309). Innehållsanalys används även i Steget vidare för att 

kunna analysera empirin utifrån olika teman och hitta mönster mellan intervjupersonernas svar 

(Nordström & Samuelsson, 2016, s. 28).  

3.4 Reliabilitet och validitet   

I en intervjustudie gör forskaren intervjuer, det gör det svårt att veta om andra forskare hade fått 

samma resultat av samma undersökning. Därför är det viktigt att klargöra hur metoder och 

analys lett fram till resultatet av intervjuerna, men också hur forskningsbesluten har tagits för att 

andra forskare ska kunna kontrollera datamaterialet (Denscombe, 2018, s. 421).   

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, ss. 295-296) handlar reliabilitet om ifall intervjupersonen 

skulle svara likadant i en annan intervjusituation. Intervjuaren kan oavsiktligt påverka genom att 

inte vara medveten om intervjuteknik, då en fråga kan ställas på olika sätt och ge olika svar. 

Önskan om ökad reliabilitet kan motverka kreativitet och möjligheten för intervjuaren att utgå 

från sin egen intervjustil och följa upp lovande idéer under intervjun.  Då vår studie utgår ifrån 

respondenternas egna upplevelser och berättelser så är det svårt att säga hur hög pålitligheten 

är. Med detta som bakgrund ställde vi följdfrågor för att kunna förtydliga vissa svar och höja 

pålitligheten. 

I denna studie användes respondentvalidering för att stämma av trovärdigheten och 

intervjudatans validitet. Respondenterna har fått tillgång till en sammanfattning av den utskrivna 

intervjun vilket gav dem möjlighet att kontrollera fakta och att vi fått korrekt information. 

Intervjupersonerna har på detta vis kunnat bekräfta känslor och åsikter och att det som sades på 

intervjun var det som avsågs och inte något som sades i stunden. Två av respondenterna svarade 

med korta förtydliganden som inte gjorde någon direkt skillnad på resultatet. Genom 

respondentvalidering kan validiteten kontrolleras och träffsäkerheten säkerställas. En 
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begränsning i respondentvalidering är att analysen av datamaterialet kan leda till slutsatser och 

förklaringar som den intervjuade inte känner igen (Denscombe 2009, ss. 265–380).    

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Vid intervjuer är det viktigt att se över forskningsetiska överväganden så som informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtyckte innebär att 

intervjupersonen blir informerad om syftet med studien och hur intervjuerna kommer att 

användas. Likaså att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Med konfidentialitet menas att resultaten inte ska kunna härledas till intervjupersonen utan att 

intervjun är anonym. För att kunna genomföra studien bör konsekvenserna av deltagandet vara 

så små som möjligt och fördelarna så stora som möjligt, både för individen men även för gruppen 

studien representerar. Detta för att inte individen eller gruppen blir lidande av att deltaga. 

Forskarens roll är en viktig del i de forskningsetiska frågorna, att försöka uppnå en hög 

vetenskaplig kvalitet genom att validera resultaten och uppnå så korrekt information som 

möjligt. Det är viktigt att vara oberoende och opartisk genom att tolka resultaten utifrån 

forskarens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 87-91).  

Vi har utifrån dessa överväganden skickat ett missivbrev (bilaga 2) till intervjupersonerna där 

studiens syfte framgår tillsammans med att intervjun är frivillig och anonym. I brevet står det 

även att intervjun kommer spelas in men att ljudinspelningarna tas bort så fort studien är 

avslutad. Vid intervjutillfället tas dessa aspekter upp igen för att tydliggöra och öppna upp för 

frågor kring detta. Dessutom har vi funderat över konsekvenser och kommit fram till att vi anser 

att konsekvenserna för deltagandet är väldigt små då vi tittar på positiva sidor av deras arbete 

som de själva uttrycker och att fördelarna är stora då det kan hjälpa dem och andra i deras 

framtida arbete. I resultatet har vi haft i beaktande att respondenterna inte ska kunna 

identifieras. Vi har dessutom antagit ett opartiskt förhållningssätt och tolkat resultaten utifrån 

vårt perspektiv som forskare för att ge ett så korrekt resultat vi kan.   

4 Resultat 

Utifrån de teman som användes i intervjun har några slagits samman till nya teman då liknande 

svar har framkommit. De teman som kommer beröras i resultatdelen är: intervjuade studie- och 

yrkesvägledare, studie- och yrkesvägledarens arbete på gymnasiet, samarbete på skolan och med 

andra aktörer, hur elever i riskzonen identifieras och framgångsfaktorer.  
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4.1 Intervjuade studie- och yrkesvägledare  

Nedan kommer en beskrivning av respondenternas arbetssituation. Alla vägledare arbetar på 

kommunala gymnasieskolor och där en SYV-plan används är det för att tydliggöra och lyfta 

skolans vägledningsarbete. 

Respondent 1 arbetar 100 % och blev färdig vägledare i början av 2000-talet. Hon har strax under 

400 elever på ekonomiprogrammet och IM. SYV-plan finns men används inte. 

Respondent 2 arbetar 100 % och blev färdigutbildad under 1980-talet. Hon har strax över 500 

elever i samhälls-, humanist- och naturprogrammet. Skolan arbetar med att ta fram en SYV-plan.  

Respondent 3 arbetar 100 % och blev klar med utbildningen under 1980-talet. Hon har strax över 

500 elever i samhälls-, ekonomi-, och VVS och fastighetsprogrammet. Skolan har en SYV-plan som 

följs och utvärderas regelbundet. 

Respondent 4 arbetar 90 % och avslutade sin utbildning i början av 2000-talet. Hon har strax 

under 400 elever i barn och fritid-, vård och omsorg- och samhällsprogrammet. Skolan har en 

SYV-plan som följs och utvärderas regelbundet. 

4.2 Studie- och yrkesvägledarens arbete på gymnasiet 

Här följer respondenternas svar angående information på lektionstid, vägledarens arbete med 

elever i riskzon, samverkan med andra under samtal och teorier, modeller och forskning.   

4.2.1 Information på lektioner  

Genomgående är att vägledarna ger information i klasserna om liknande områden så som hur 

gymnasiet fungerar eller vilka möjliga vägar som finns. Respondent 4 lyfter att medvetenhet kring 

gymnasiet leder till att eleverna tar ansvar för sina studier, detta gör hon bland annat genom att 

hålla lektioner om hur gymnasiet fungerar.  

[…]Så jag jobbar ganska mycket med att få dem medvetna om såna saker. Tex. igår var jag 

ute i en klass och jag hade gjort olika frågor, några frågor på varje, jag hade delat in dem i 

grupper och så fick de jobba med dem här. Och det var allt från hur gymnasiet är uppbyggt, 

och grundläggande behörighet, särskild behörighet, och betyg och meritpoäng och urval.   

4.2.2 Studie- och yrkesvägledarens arbete med elever i riskzon  

Gällande elever i riskzon är första åtgärden för eleven oftast ett samtal hos vägledaren på 

samtliga respondenters skolor. I dessa samtal lyfter alla respondenter att de pratar om 

konsekvenser, visar alternativ och möjligheter. Respondent 1 säger att skolan har en tendens att 
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underskatta elever, att de ofta har bättre koll än vad skolan tror.  Respondent 2 menar däremot 

att elever ibland antas kunna mer än de kan, vilket gör det är viktigt med tydlighet och ärlighet 

dessa samtal. Men också att göra eleven medveten om vad det är som gäller och inte bädda in 

det för mycket.   

Jag känner ju att man oftast får vara väldigt tydlig med de eleverna för att jag kan ju se att 

man ibland tror att eleverna kan mer om vägar vidare, om systemet om skolan, om 

programmets uppbyggnad, än vad de kan. Så att jag upplever ju när jag träffar de här 

eleverna, tydlighet och att man är ärlig men man får ju inte vara för hård kanske men att 

ändå att de blir upplysta om att så här är läget. Att man inte bäddar in det för mycket, att det 

löser sig nog ska du se.   

Respondent 3 menar att det är viktigt att låta eleven själv beskriva situationen för att få veta hur 

medvetna de är. Hon försöker vara flexibel och hitta lösningar för individen, det kan exempelvis 

vara att ändra studieplanen för att underlätta övergång till annat program. Det kan i dessa samtal 

finnas svårigheter om eleven inte är medveten om sin situation.  

De svåraste samtalen det är ju de som inte har en insikt om att det går dåligt. Det är 

jättesvårt. Utan de trivs och tycker det går bra, är ganska sociala […] men de förstår inte att 

de kommer inte nå fram till en gymnasieexamen, men hur man än säger, de kanske inte bryr 

sig riktigt. 

På samtalen respondent 4 har pratar de om hur eleven ser på sin framtid och försöker göra 

eleven medveten. “De kommer inte att få nån examen, bara de är medvetna om det, och sen 

vilka möjligheter finns det då, att man liksom förbereder dem på, berättar om komvux och 

sådär.”  

Alla respondenter menar att de har förutsättningar i sin tjänst för att kunna stödja elever som 

riskerar att inte nå en gymnasieexamen. Det enda är att respondent 3 menar att det vissa tider 

under året är svårare att få tid till att fokusera på dessa elever, då det är mycket annat.  

4.2.3 Samverkan under samtal med studie- och yrkesvägledaren  

Samtliga säger att det kan vara fler med på samtal, exempelvis rektor, kurator, skolsköterska eller 

aktörer utanför skolan så som socialtjänst. Respondent 4 menar att det i de flesta fall är någon 

mer med under samtal med elever i riskzon. Respondent 2, 3 och 4 nämner även att föräldrarna 

kan vara med på samtal. Respondent 2 och 3 lyfter särskilt föräldrarnas påverkan på elever, om 

inte samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar kan det bli svårt att hjälpa eleven.   
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[…] det slutade med att vi hade samtal med förälder som sa ”Nej han ska gå på den här 

skolan.” För det är lite finare så. Han skulle gå ut härifrån även hur mycket vi än försökte. Där 

nådde vi ju inte föräldern va. Så ibland är det väldigt svåra samtal på så sätt. Det kvittar hur 

mycket du än jobbar med eleven […] (Respondent 3).   

Respondent 2, 3 och 4 säger också att de besöker exempelvis folkhögskolor tillsammans med 

vissa elever i riskzon för att visa på alternativa vägar.  

4.2.4 Teorier, modeller och forskning  

Gällande teori, modeller och forskning så är det ingen av respondenterna som arbetar utifrån 

några specifika teorier eller modeller. Respondent 1 säger ”Nej jag har inte riktigt den fallenheten 

att tänka i teorier.” Respondent 2 menar att det inte finns någon teori eller modell som grund för 

samtalen, att de blir olika beroende på individen och vad det finns för bakomliggande orsaker.  

Det kan vara två elever som båda, ingen av dem kommer få en gymnasieexamen men det 

kan ju vara så olika anledningar till det så du kan ändå inte ha en mall- nu kopplar jag på det 

här för det gäller detta, för det är ju ändå en orsak för Pelle och en annan orsak för Lisa 

varför de inte får en examen och då kan det ju behövas lite olika.  

Däremot säger respondent 4 att hon plockar ifrån olika teorier för att skapa sin egen, men att 

hon inte utgår ifrån någon specifik teori. Hon använder ofta whiteboardtavla för att visualisera 

och göra plus och minuslistor till olika alternativ.  

Gruppvägledning är ingenting som någon av respondenterna använder. Respondent 3 har 

tidigare gjort det men säger att eleverna inte har tid då de inte vill missa lektioner.    

Respondent 3 och 4 lyfter att de läser litteratur för att hålla sig uppdaterade, både angående 

teorier, modeller och forskning.  

Jag försöker att läsa på emellanåt och vi köper ju in mycket litteratur i gruppen, så man 

försöker ju ändå att hänga med på olika sätt, men jag kan inte säga att jag använder en 

metod utan det är en blandning. Det handlar mycket om vem man har framför sig 

(Respondent 3). 

Respondent 4 säger att de nu läser en forskning om hur de ska kunna förbättra arbetet i 

elevhälsan utifrån vad olika yrkesgrupper kan göra enskilt och tillsammans. “Jag tycker att det är 

ganska kul, man får inte fastna i gammalt heller”.   
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4.3 Samarbete på skolan och med andra aktörer   

Vägledarnas svar angående samarbetet i elevhälsan, andra aktörer, samarbetet på skolan och 

skolans arbete med elever i riskzon återfinns nedan.  

4.3.1 Elevhälsan  

Alla respondenter sitter med i elevhälsan på sina skolor, där delas ärenden upp utifrån de 

medverkandes kompetens och vem som ska ansvara för att ta kontakt med eleven. På 

respondent 1 skola ser hon att de har de ett gott ledarskap och samarbete där allt arbete ska 

vara för elevens bästa ”att se till att rätt man ska vara på rätt plats”. Respondent 2 trycker på att 

hon hanterar SYV-ärenden i EHT. Respondent 3 menar att rollen i EHT är tydlig, att det sker 

samtal om elever, åtgärder, föräldrakontakt och elevmöten. På denna skola hanteras frånvaron 

till största del av rektor, skolsköterska och kurator. Respondent 4 säger att mentorn alltid 

försöker med olika åtgärder innan ärendet kommer till elevhälsan.   

4.3.2 Samverkan med andra aktörer  

De som kan komma att involveras när det gäller elever som riskerar att inte nå målen är bland 

annat KAA, som lyfts av respondent 2, 3 och 4. De kopplas ofta in när en elev är på väg att 

avbryta sina studier för att de ska ge information om vad kommunen kan hjälpa till med. 

Respondent 2 säger att KAA alltid är med på utskrivningssamtal och respondent 3 och 4 säger att 

de alltid finns med vid samtal om en elev är på väg att avbryta sina studier.    

Respondent 1 menar att det främst är skolans personal som blir involverade i elever som riskerar 

att inte nå målen men att eleven också kan ha stöttning från andra insatser utanför skolan. De 

övriga respondenterna säger att det ofta kan vara fler med på samtalen. Respondent 2 lyfter att 

föräldrar ofta är med om en elev är omyndig för att prata om vad som skett och vilka alternativ 

som finns. Men att det även kan vara socialtjänst och ungdomsbehandlare. Respondent 4 pratar 

också om föräldrarna, socialtjänst och barn och ungdomspsykiatrin.   

4.3.3 Samarbetet på skolan  

Samarbetet på skolorna skiljer sig åt, respondent 3 och 4 är mycket nöjda över samarbetet med 

lärarna. Respondent 1 och 3 lyfter mer det vardagliga arbetet som sker med lärarna genom att 

prata i korridoren och gå förbi varandras arbetsrum. Både respondent 1 och 2 menar att 

samarbetet kan förbättras. Respondent 1 menar att bättre samarbete kan leda till att få större 

möjlighet att vara ute i klasserna. “Förhoppningsvis kanske se syvaren som en resurs, så att de 

bjuder in en i klassrummet då man ser att det passar eller man hittar områden man kan 

samverka. Det är liksom min vision.”  
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Respondent 2 säger att det hade varit bra om SYV fått avsatt tid i klasserna. Samarbetet och 

arbetet i stort menar hon kan påverkas av hur vägledaren är som person.   

Det är mycket dig själv det beror på, så upplever jag det. Att för att få in en fot, så att kunna 

få möjlighet att komma ut i klasser att bli en person eller funktion som man frågar efter, då 

får du också visa vad du har som är värdefullt för eleverna.   

4.3.4 Skolans arbete med elever i riskzon  

Alla respondenter tycker att skolans arbete med elever i riskzon fungerar bra. Respondent 1 

menar att de har bra rutiner och sätt att hantera dessa elever. Respondent 2 lyfter att det gäller 

att anpassa utbildningen utifrån elevens förutsättningar men det krävs att eleverna kommer 

mätta, utsövda och nöjda till skolan.  

Alltså skolan har ju uppdraget att se till att eleverna klarar av utbildningen här och att 

anpassa efter deras förmågor men får man inte hit, det var som någon gammal lärare sa förr 

att: ”Får man dem mätta, utsövda till skolan så kan vi fixa resten.” Men är de inte mätta, 

glada och utsövda så är det svårt. Alltså man har ju olika uppdrag och där tror jag att skolan 

ibland får klä skott för väldigt mycket av allting.  

4.4 Hur elever i riskzon uppmärksammas   

Här beskriver respondenterna hur elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen identifieras 

och uppmärksammas samt vad de själva ser som bakomliggande faktorer.  

4.4.1 Identifiering av elever i riskzon  

Elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen uppmärksammas oftast genom klasskonferenser 

eller att mentorer eller lärare larmar och ärenden tas upp i EHT. Respondent 3 och 4 lyfter att 

elever fångas upp då de har ett visst antal F i betyg. Respondent 3 kallar dessa elever till samtal 

medan respondent 4 skola lyfter detta på EHT. 

[…]eller varje sommar så gör jag en sammanställning utifrån studieplanen hur det ser ut för 

varje elev. Jamen, jag tar en klasslista, och om allt är okej ja men då skriver man ok. Och så 

kanske jag ser att Kalle har två F i historia och samhällskunskap, jamen då skriver jag det. Och 

så lämnar man, har eleven ett F, då lämnar vi det till mentorn, så mentor tar tag i det här när 

höststarten börjar. Har eleven 2 F eller mer, då anmäler man till elevhälsan (Respondent 4).  

Enligt respondent 2 uppmärksammas elever på kontinuerliga möten mellan rektor och mentorer, 

de har sedan samtal med eleven tillsammans med vägledaren för att göra dem medvetna om 

alternativ och ge information.  
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4.4.2 Bakomliggande faktorer  

Genomgående för alla respondenter är att de lyfter den psykiska ohälsan som en bakomliggande 

orsak till ofullständiga studier. Respondent 3 menar att om eleverna haft det bra i det privata så 

skulle skolan gå bättre. Respondent 2 och 4 säger att de har sett en stor ökning av psykisk 

ohälsa.   

Många gånger är det ju att de mår dåligt, psykisk ohälsa det är ju jättevanligt idag. På mina 

30 år som SYV har det ju ökat. Den senaste 5 – 10 års perioden så har det ju ökat och man 

har kommit i kontakt med det jättemycket med elever som mår dåligt av olika anledningar 

(Respondent 2). 

När det gäller psykisk ohälsa menar respondent 3 och 4 att det är viktigt att skolan inte är i 

största fokus utan att hälsan prioriteras genom att få hjälp av aktörer som har kompetens inom 

området.   

[…]Skolan får inte vara i fokus då… det är ju så då att då får man ju prata med dom om hälsan 

och försöka. Då samarbetar ju skolsköterskan och då försöker ju hon hjälpa till med en 

kontakt antingen till skolläkaren eller utanför på ngt sätt, psykolog. Det kan ju inte jag göra 

men man kan ju prata om hur viktigt det är med den kontakten då i första hand och sen 

försöka underlätta för dem i skolan och sen försöker man ju följa upp det och oftast går det 

ju (Respondent 3).  

Respondent 4 menar att ohälsan leder till frånvaro som i sin tur gör att eleverna inte klarar 

studierna. Detta lyfter även respondent 3, att elever inte kommer upp på morgonen, är trötta 

och inte orkar med skolan. Hon ser inte alltid att förlängd studietid är den bästa lösningen då en 

del är väldigt trötta på skolan och lyfter istället andra alternativ som folkhögskola och 

vuxenutbildning. Respondent 2 menar att det finns en problematik på grund av bland annat 

spelberoende som leder till sömnbrist och att föräldrar är frånvarande. Respondent 4 menar att 

det är viktigt att göra eleverna medvetna om att det är deras eget ansvar, att elevhälsan och 

lärarna finns där för att bistå och undanröja hinder, men att det sedan är upp till eleven själv att 

ta tag i det.   

Förutom ohälsa nämns arbetslivet som en orsak. På frågan om vad som påverkar elever som inte 

når en gymnasieexamen svarar respondent 1 “Jobb! Arbetslivet, Gucci väskorna, eller vad heter 

det Michael Kors väskorna (skratt). Nej men det är faktiskt fakta, våra elever jobbar alldeles för 

mycket.” Även respondent 3 har sett att en del elever arbetar mycket och uppmuntras av 

föräldrar till detta. En del bryr sig inte om sina studier utan vet att de får jobb ändå och tänker 

därför att skolan inte behövs  
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4.5 Framgångsfaktorer      

Nedan följer respondenternas svar gällande vilka framgångsfaktorer de själva ser i arbetet med 

ungdomar som riskerar att inte nå fullständiga betyg. Här lyfts hela skolans ansvar i det 

förebyggande arbetet, bemötande och förhållningssätt, vikten av elevens egen motivation samt 

respondenternas syn på förbättringsområden.  

4.5.1 Hela skolans ansvar och förebyggande arbete  

Alla respondenter säger att det är viktigt att börja arbetet tidigt när det gäller elever som riskerar 

att inte nå en gymnasieexamen och att ett sätt att upptäcka eleverna är genom mentorsträffar. 

Respondent 4 förklarar detta: ”För det handlar ju om att vi ska göra det förebyggande, vi ska ju 

inte släcka bränderna.”  

Respondent 1 och 2 belyser även att det är allas ansvar, att all personal på skolan behöver hjälpas 

åt i det förebyggande arbetet. Respondent 3 och 4 menar att det är helheten på skolan, att alla 

delar är viktiga för att få ett fungerande arbete. Respondent 1 och 3 påpekar att skolsköterskans 

hälsosamtal kan vara viktiga för att upptäcka dessa elever och respondent 4 säger att 

skolstartssamtalet kan underlätta för personalen att snabbare fånga upp eleven. På 

skolstartssamtalet träffas eleven, mentor och någon från EHT vilket kan leda till att upptäcka 

elever som behöver stöd.  

Det är lite frågor om varför man har valt det här programmet, och vad man har för mål med 

det och liksom man kollar lite grann hur såg högstadietiden ut, vad hade du för starka ämnen 

och var det något som var jobbigt eller svårt och, ja såna där saker. Och man pratar också lite 

om sömn och skärmtid och sånt där. Och vi tycker att det är rätt så fantastiskt sätt, för att 

här fångar vi ju verkligen upp, vi tycker att det är förebyggande (Respondent 4). 

4.5.2 Bemötande och förhållningssätt   

Framgångsfaktorer i vägledarens arbete ser lite olika ut. Respondent 1 och 3 pratar om att ha ett 

visst förhållningssätt där elev och vägledare ses på samma villkor, att det ska finnas respekt för 

varandra.  

Jag tycker att, det är mitt förhållningssätt tror jag som är min framgångsfaktor. Jag försöker 

gå in i alla möten med ett förutsättningslöst förhållningssätt. Så att man träffas någonstans 

på samma villkor, jag är inte här för att skälla på dig, utan vi möts ändå som två vuxna 

människor (Respondent 1).  

Även respondent 3 lyfter det personliga förhållningssättet och relationsbyggande, att skapa 

förtroende hos eleven genom att bemöta dem med respekt, lyssna och inte döma.   
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Hon var ganska kaxig den här tjejen många skällde på henne liksom. Men det där är ju, jag 

har ju jobbat så länge så jag vet ju att det är en attityd. Hon är ju inte så kaxig egentligen och 

då får man ju liksom möta henne på den nivån och inte vara kaxig tillbaka utan att man 

respekterar henne istället. Lyssna på henne och försöka förstå och hon tyckte ju själv att hon 

hade en jobbig hemsituation då va […]  

Vidare nämner respondent 3 flera exempel där hon varit en brygga mellan eleven och skolan, att 

hon har varit den som tagit kontakt med eleven och sedan försökt hitta lösningar för den och 

lotsa vidare. “Ja den här killen …  han mår ju mycket bättre, han tackade mig för att jag ringde. 

Ingen hade ju ringt till honom på, han hade varit borta från skolan i flera veckor, helt otroligt.” 

4.5.3 Elevens egna ansvar, motivation och medvetenhet  

Respondent 2 och 4 ser det viktigt att få eleverna medvetna om hur gymnasiet fungerar genom 

att informera i klasserna. På så vis får eleverna enligt respondent 2 veta vad som förväntas av 

dem och vad som krävs för att nå en examen. En framgångsfaktor i sitt arbete ser respondent 4 

är just att eleverna ska få förståelse för gymnasiet för att ta eget ansvar. 

Förstå hur gymnasiet är uppbyggt, men sen att de tar ansvar för det. Alltså, då känner man ju 

att man har nått fram, på något sätt. För ibland kan du ju också sitta hur många möten som 

helst och eleven når ändå inte, det händer ändå ingenting. Men just när man ser, ja men igår 

var det så faktiskt när jag var ute i klassen, när man såg riktigt, att de började fråga, och de 

stannade kvar liksom och man såg liksom det händer något alltså, och det är ju det som är så 

kul att se faktiskt.  

Respondent 2 menar att ett tätt samarbete kring eleven med olika insatser gör att det blir 

framgångsrikt och hon skulle önska ett ännu tätare nätverk kring dessa elever och ge stöd 

tidigare. Hon lyfter en grupp som är svåra att nå, som inte avbryter sina studier helt men inte 

inser konsekvenserna av det.   

Där man har lyckats med ett tätt samarbete kring en elev av olika instanser, där är 

framgångsfaktorerna större. Man skulle kunna dra åt nätet tidigt så att det inte skulle finnas 

den möjligheten att liksom få för stort utrymme, för att vara inskriven i ett program kan ju 

också vara en känsla av att nämen jag finns med i ett sammanhang, man lurar sig själv som 

elev. För jag är ju ändå i en klass sen att jag inte är där så mycket men, jag ska ju ta 

studenten.   
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4.5.4 Förbättringsområden  

Som drömscenario säger respondent 1 och 3 att det hade varit fördelaktigt om de elever som 

behöver hade kunnat göra praktik. Respondent 4 ser gärna att fler haft tillgång till lärstudion där 

eleven kan få extra stöd i sitt arbete från lärare och specialpedagoger.   

Förbättringsområden inom vägledning säger respondent 1 och 2 är att samarbetet hade kunnat 

vara bättre. Respondent 1 pratar mer om samarbetet med lärare medan respondent 2 säger att 

vuxenutbildningen, elevhälsan och aktörer utanför skolan skulle samverka mer. Hon skulle vilja 

ha ett tätare samarbete med vuxenutbildningen och möjlighet till mer flexibla lösningar från 

deras sida. Respondent 1 och 2 pratar också om att samarbetet med grundskolevägledare skulle 

kunna bli bättre och underlätta i arbetet med att fler elever skulle hamna på rätt program och 

slutför sina studier med en examen.   

Respondent 3 och 4 menar att det fungerar bra och lyfter inget specifikt att förbättra. 

Respondent 3 anser att skolan gör tillräckligt för att hjälpa elever och lyfter att personalen på 

skolan är bra på att se elever och visa att de bryr sig.   

Jag tycker lärarna är jättebra här, de försöker, de flesta försöker fånga upp eleverna i tid 

absolut. Vi ser dem och det säger eleverna själva efter tre år att “alla lärare ser mig här, de 

bryr sig liksom” Så det är positivt tycker jag här.  

5 Analys och slutsatser 

Utifrån studiens frågeställningar analyseras empirin i relation till de olika delarna och tidigare 

forskning för att nå fram till slutsatser. 

5.1 Studie- och yrkesvägledarens arbete med elever som riskerar att inte nå 
gymnasieexamen   

Enligt respondenterna är samtal med vägledaren ofta en första åtgärd om eleven riskerar att inte 

klara en examen, detta för att stötta eleven i denna situation. Kontakten kan sedan fortsätta 

under en lång period. I framtidsval (SOU 2019:4, ss. 14-19) står det att elever som inte får någon 

vägledning i större utsträckning riskerar att avbryta sina studier och att de därför vill höja kravet 

att alla i riskzon ska erbjudas tid hos en vägledare.  

I intervjuerna framkommer det tydligt att respondenterna i samtal med eleven pratar om vilka 

konsekvenser det blir av att inte nå en examen och vilka olika möjligheter eleven har. Det kan 

vara att läsa upp examen på komvux. Respondent 2 och 4 menar också att det är viktigt att vara 

tydlig när det handlar om hur eleverna ligger till i kurser och vilka alternativ de har. Alla 

respondenter menar att de har förutsättningar att hjälpa elever i riskzon. Detta lyfts även i 



 

22 

 

Skolverket (2013, s. 12) att vägledare ska ge eleverna kunskap om utbildning, yrken och vilka 

möjligheter som finns. Men även att vägledning kan minska risken för skolavhopp (SOU 2019:4, s. 

14).  Vidare menar även SKL (2012, ss. 17-21) att skolan bör arbeta med att tydligt prata om hur 

eleverna ligger till i kurser, konsekvenser, vilka alternativ och möjligheter eleven har. Eleverna 

säger själva att det i samtal är viktigt att få information om utbildnings- och yrkesvägar (Dresch & 

Lovén, 2010, ss. 49-52).  

Under dessa samtal kan även andra personer vara med, det kan vara lärare, mentor, rektor, 

andra ifrån elevhälsan, föräldrar eller aktörer utanför skolan för att på bästa sätt kunna bistå 

eleven. Respondent 2, 3 och 4 pratar även om samarbetet med KAA. Det visar även 

skolinspektionen (2015:04, s. 10), att samverkan mellan skolpersonal med olika kompetens 

hjälper för att hitta en lösning för eleven.   

5.2 Modeller och teorier   

Något som utmärker sig i studien är att ingen av respondenterna säger sig arbeta utifrån 

karriärteorier eller några specifika modeller eller metoder i sina samtal. Respondent 2 menar att 

individer skiljer sig mycket så att en modell för alla inte skulle fungera. Respondent 4 säger att 

hon skapat sin egen teori utifrån kunskaper hon har fått med sig men att hon inte tänker på 

någon specifik teori i sina samtal. Respondent 3 och 4 läser forskning och litteratur för att hålla 

sig uppdaterade. I de allmänna råden står det om vikten att utgå ifrån vetenskapliga grunder i 

arbetet (Skolverket, 2013, s. 11). Att använda teorier menar Lovén (2015a, ss. 66-81) kan vara till 

hjälp när vägledare ska bestämma metoder och modeller i arbetet med elever. Men att 

vägledaren i många fall skapar sin egen teori utifrån sin bakgrund.  

När det kommer till gruppvägledning som metod använder ingen av respondenterna det i sitt 

arbete. Respondent 3 säger dock att hon använt gruppvägledning tidigare men att eleverna inte 

har tid då de inte vill missa sina lektioner. Om de skulle vilja använda gruppvägledning finns ett 

framtaget program som heter WATCH som riktar sig till elevgrupper som riskerar att inte klara 

sina studier. Det används för att motivera elever till att lyckas genom att arbeta med olika teman 

för att ge dem strategier att klara skolan (Sigurðardóttir et al., 2015, ss. 27-30).  

Respondent 3 pratar om att det är viktigt att samarbeta inom elevhälsan om en elev mår dåligt 

eller har en problematisk tillvaro. Då elevhälsan har olika kompetenser kan eleven få hjälp av den 

som är bäst lämpad för situationen. Elevens hälsa kommer i första hand och skolan bör inte 

prioriteras innan eleven mår bättre. Vidare säger respondent 1, att det är viktigt att eleven får 

hjälp av någon med rätt kompetens för att reda ut problem. Respondent 4 menar också att hon 

kan ta hjälp av andra aktörer för att få kunskap om elevens problematik för att kunna hjälpa 
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denne på rätt sätt innan samtal kring karriärval påbörjas. Detta tar Lovén upp i sin 

modell valfall och förändringsfall, att vägledare behöver arbeta på olika sätt med elever. Om en 

elev har sociala, psykiska eller fysiska problem kan andra aktörer eller professioner behöva hjälpa 

eleven innan eleven kan göra ett val (Lovén, 2015b, ss. 281-282). I skolinspektionens granskning 

(2015:04, s. 11) säger skolpersonalen att elevens problem ofta ligger utanför skolan och att det 

då blir svårt för dem att hjälpa eleven.  

5.3 Identifiering av ungdomar som är på väg att avbryta sina studier eller inte nå 
gymnasieexamen   

Respondenterna tar upp olika sätt att identifiera elever och främst uppmärksammas elever 

utifrån sina resultat om de inte ser ut att nå målen. Frånvaro lyfts också vid ett flertal tillfällen, 

vilket i sig kan vara en indikator på att eleven inte mår bra. Alla respondenter ser ofta psykisk 

ohälsa som bakomliggande orsak till att elever inte klarar målen och menar att de sett en stor 

ökning de senaste åren. Respondent 1 säger också att många elever arbetar för mycket vilket 

påverkar studierna. Även respondent 3 menar att elever inte ser skolan som viktig då de tänker 

att de ändå får ett arbete. Hon menar också att förlängd studietid inte alltid är bästa lösningen då 

elever är trötta på skolan. Detta syns i SCBs (2017) undersökning  där eleverna själva svarar på 

varför de inte nått en examen under gymnasiet. Hälften angav skoltrötthet och cirka 20% att de 

arbetade. Enligt projektet Plug In (GR utbildning, 2018, s. 19) finns några riskfaktorer som 

behöver uppmärksammas, det är bland annat frånvaro, om eleven inte vill gå till skolan, resultat 

eller att relationen mellan elev och lärare eller kompisar försämras.  

Alla vägledare sitter med i EHT där ärenden tas upp kring elever för att sedan delas upp utifrån 

kompetens. Ofta är det mentor eller lärare som anmäler ärenden vid oro för eleven. Vägledarna 

själva menar överlag att skolan är bra på att fånga upp elever tidigt. Förutom EHT säger de att 

eleverna uppmärksammas på klasskonferenser. Respondent 3 och 4 menar också att de håller 

koll på eleverna genom att titta på studieplanerna och på skolan respondent 2 arbetar på sker 

möten mellan rektor och mentorer där elever kan komma upp. Enligt SKL (2012, ss. 26-29) är en 

framgångsfaktor att mentorn, som oftast är närmast eleven, informerar elevhälsan vid oro och 

sedan gör elevhälsan en kartläggning och plan för åtgärder. Detta ska göras i ett tidigt skede för 

att öka chanserna för eleven. I skolinspektionens granskning var det många skolor som inte drog 

nytta av EHT och att många elever med hög frånvaro och underkända betyg inte togs upp i EHT 

och därmed inte fick det stöd de behövde (Skolinspektionen, 2015:04, s. 21). Enligt Lovén (2015b 

ss. 286-287) missas ofta elevernas signaler på att de behöver stöttning av skolpersonalen. Detta 

är också något som Nordström och Samuelsson (2016, s. 36) sett i sin studie där eleverna säger 

att de önskat tidigare hjälp i skolan och blivit mer uppmärksammade.    
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5.4 Framgångsfaktorer studie- och yrkesvägledaren ser i sitt arbete med elever 
som riskerar att inte nå gymnasieexamen   

En framgångsfaktor som alla respondenter lyfter är vikten av att uppmärksamma elever i 

riskzonen och tidigt sätta in åtgärder. Respondent 1 och 3 menar att ett exempel på hur detta 

kan ske är genom hälsosamtal med skolsköterskan. Vidare säger respondent 4 att 

skolstartssamtalet kan underlätta för att kunna uppmärksamma och hjälpa elever tidigt. Hon 

menar att det handlar om att arbeta förebyggande och inte ”släcka bränder”. Både SKL (2012 

ss. 26-29) och Plug In projektet (GR Utbildning, 2018, ss. 9-41) har kommit fram till att genom att 

se varningssignaler och sätta in resurser tidigt så har eleven större chans att klara sin utbildning. 

Även skolverket (2017b) menar att tidigt stöd kan få eleven att lyckas med sina studier.  

I resultatet framgår även att respondenterna anser att helheten är viktig och att hela skolan 

arbetar tillsammans och tar ansvar. Respondent 1 och 2 trycker på att all personal på skolan har 

ett ansvar för dessa elever och respondent 1 och 4 menar att helheten är viktig för att få ett 

fungerande arbete. Detta är också något som stämmer överens med SKLs (2012, s. 48) 

identifierade framgångsfaktorer där det är viktigt med ”hela skolans ansvar” och att skolan 

samarbetar för att nå ett gemensamt mål. Knesting (2008, s. 8) lyfter också att det är viktigt att 

tydliggöra skolans roll i det förebyggande arbetet och att skolan tar ansvar. Även Jutdal (2015 

ss. 121-124) skriver om betydelsen av hela skolans ansvar och satta mål.   

Respondenterna tar upp samarbeten med aktörer utanför skolan som exempelvis 

vuxenutbildningen och socialtjänst. Respondent 2 har sett att tätare nätverk kring eleverna har 

varit en framgångsfaktor och respondent 1 och 2 ser att samarbetet skulle kunna vara bättre. 

Detta uppmärksammas också i Plug in projektet, där de skolor som lyckats i arbetet har haft 

rutiner för hur samverkan med andra aktörer ska se ut (GR utbildning, 2018, ss. 9-41). 

Respondent 2 och 3 lyfter specifikt föräldrarnas betydelse och ger båda exempel på svårigheten 

att hjälpa eleven när samarbetet mellan föräldrar och skola inte fungerar. Även Lovén (2015b, 

ss. 289-289) skriver om vikten av tätare kontakt med vårdnadshavare.   

Elevens egen motivation och medvetenhet om sin situation tar alla respondenter upp på olika vis. 

Respondent 2 och 4 säger att information ute i klasserna är ett sätt att skapa förståelse för 

gymnasiet. Respondent 2 ser det som viktigt att informera eleverna om vad som förväntas av 

dem och göra det tydligt med vad som krävs för en examen. Respondent 4 arbetar mycket med 

information på lektioner och menar att genom att göra eleverna medvetna till gymnasiet så leder 

det till att eleverna själva tar mer ansvar för sina studier. Hon menar att nå eleven är viktigt, 

annars händer ingenting. Angående hur medvetna eleverna är om sin situation när vägledarna 

möter dem som riskerar att inte når sin examen beskriver respondenterna på olika sätt. 
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Respondent 1 menar att eleverna ofta är mer medvetna om sin situation än vad andra tror 

medan respondent 2 säger att de ofta är mindre insatta än vad man kan förvänta sig av dem och 

det är viktigt att vara tydlig. Respondent 3 tar upp att medvetenheten ser väldigt olika ut och att 

det därför är viktigt att låta eleven själv beskriva sin situation för att få en uppfattning om hur 

insatta de är. Knesting (2008, s. 9) skriver att en framgångsfaktor gäller just elevens egen roll och 

motivation. Hon menar att det inte spelar någon roll hur mycket skolan satsar på förebyggande 

arbete och engagerade lärare om eleven själv inte ser syftet med sin utbildning och inte är villig 

att engagera sig. Enligt Plug In (GR utbildning, 2018, s. 14) och framtidsval (SOU 2019:4, s. 14) kan 

studie- och yrkesvägledare motivera elever genom samtal. Detta kan göras genom att stärka 

elevens självförtroende och göra eleverna mer engagerade i sin skolgång (Finn & Rock, 1997).   

Respondent 1 och 3 lyfter sitt förhållningssätt till eleverna som en framgångsfaktor och båda 

menar att de tar en roll där de inte är där för att skälla på eleven utan mötas där eleven befinner 

sig. Respondent 1 säger att hon försöker gå in i alla möten med förutsättningslöst 

förhållningssätt. Bemötandet och personalens förhållningssätt till elever har SKL (2012, s. 12) 

kommit fram till är den största framgångsfaktorn då det är viktigt att elever känner förtroende 

för personalen. Knesting (2008, s. 8) menar likaså att när eleverna känt att någon lyssnat har 

detta hjälpt dem att stanna i skolan. Skolan behöver kommunicera att de bryr sig.  

Respondent 3 berättar att hon bygger relation genom att visa respekt, inte döma och lyssna på 

eleven. Hon berättar om flera exempel där elever känt förtroende för henne och där hon tagit 

initiativ att kontakta elever för att sedan hjälpa dem med vidare kontakter. I Lovéns studie 

(2015b, ss. 289-289) berättar ungdomarna att de ”fallit mellan stolarna” och önskar att de blivit 

mer uppmärksammade. Även Plug in projektet menar att en framgångsfaktor är där eleven haft 

kontakt med någon vuxen utöver lärarna som hjälpt dem med skolanknytningen. Elevens känsla 

för anknytning till skolan påverkas av bemötande och respektfullt bemötande på skolan (GR 

utbildning, 2018, ss. 9-41). 

6 Diskussion  

I detta arbete har vi utgått ifrån att gymnasieexamen är en viktig faktor för individer för att inte 

hamna i utanförskap eller arbetslöshet. Då det är så många som 3 av 10 som inte når en examen 

och det visat sig att studie- och yrkesvägledare har en viktig roll har undersökningen varit 

relevant i tiden. Nedan diskuterar vi resultaten vi fått, metoder som använts och våra egna 

reflektioner av undersökningen.   
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6.1 Metoddiskussion   

I resultatet kan vi se olika tendenser då respondenterna i många frågor har svarat lika men det 

finns också olikheter. Med fler intervjuer hade vi kunnat fastställa ännu tydligare slutsatser, det 

hade även kunnat ge mer nyanserade svar och högre reliabilitet.   

Om vi hade valt att använda en annan metod eller urval kanske resultatet skulle sett annorlunda 

ut. För att få mer bredd i studien hade intervjumetoden kunnat kompletteras med en enkät, då 

hade vi fått både bredden och djupet. Med elevintervjuer hade vi även fått svar på hur elever 

upplever samtalen med vägledaren, och på så sätt kunnat se om vägledarens syn på sitt arbete 

stämde överens med elevernas upplevelse. Genom observationer hade vi kunnat säkerhetsställa 

de svar som respondenterna gav under intervjun, att se hur de faktiskt arbetade i dessa 

situationer och kanske även kunnat utläsa mer om vilka modeller och teorier som varit till grund 

för samtalen. Om vi ändrat urvalet till friskolor istället för kommunala skolor hade resultatet 

kunnat skilja sig. Detta för att arbetet kan se lite annorlunda ut på friskolor och att de kanske inte 

har en vägledare som arbetar heltid. Det hade även kunnat bli vissa skillnader om vi valt att 

fokusera mer på yrkesprogram än högskoleförberedande program. Trots att detta skulle kunnat 

göra skillnad i resultatet tror vi att många av de framgångsfaktorer som lyfts i resultatet skulle 

kvarstå även om vi hade använt en annan metod eller urval. Detta för att tidigare forskning visar 

på liknande resultat som vårt resultat.  

Litteraturen i studien är vald utifrån att den från olika perspektiv belyser framgångsfaktorer i 

vägledarens arbete men också vad som förväntas av vägledare på gymnasiet. Den har hög 

relevans till syfte och frågeställningar då det utgår ifrån styrdokument och forskning inom 

området. Litteraturen har använts för att analysera resultatet och komma fram till slutsatser i 

undersökningen.   

6.2 Diskussion av resultat och slutsatser  

Resultatet ifrån undersökningen utgår ifrån vägledarnas upplevelser och berättelser, en 

begränsning är att vi inte med säkerhet kan veta om respondenterna har talat sanning. I själva 

verket kan de ha sagt saker för att det låter bra utan att själva använda sig av det. Även 

slutsatserna ifrån studien har en begränsning då det endast är ett litet urval på fyra vägledare 

som svarat vilket gör att det inte går att generalisera på hela gruppen studie- och yrkesvägledare. 

För att komma ifrån det hade vi behövt intervjua fler vägledare från olika delar av Sverige. Trots 

att det finns vissa begränsningar i studien känns resultaten vi fått fram rimliga då vi kan se att 

tidigare forskning fått fram liknande resultat och slutsatser.  
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De viktigaste slutsatserna ifrån studien anser vi vara att det behöver finnas ett bra samarbete 

mellan personal och aktörer i och utanför skolan, men även rutiner i arbetet med elever som 

riskerar att inte nå en gymnasieexamen. Vidare är det viktigt att ingen profession ser sitt eget 

arbete som viktigast utan att skolans personal är en helhet och varje kompetens används på 

bästa sätt för att hjälpa elever.  

Något som vi inte lyckades visa lika tydligt som vi hoppats var vilka modeller och teorier 

vägledare använder i samtal med elever i riskzon. Vi hade en förhoppning att kunna visa vilka 

modeller och teorier vägledarna själva ansåg fungera bäst i arbetet med dessa elever för att fler 

skulle kunna ta lärdom och pröva i sitt eget arbete. För att tydliggöra detta skulle vi behövt göra 

observationer hos vägledarna under samtal med elever i riskzon för att se om de kanske 

använder sig av modeller eller teorier utan att de själva tänker på det. I själva verket kanske de 

använde modeller och teorier, eller delar av dem men att de har gjort det till sin egen. Det hade 

varit intressant att veta hur de knyter sitt arbete till en vetenskaplig grund.  

6.3 Relevans för yrkesverksamhet  

Studien har hög relevans för yrkesverksamheten, det kan vara en inspiration till att se hur andra 

arbetar och få nya idéer till sitt eget arbetssätt. Det är även relevant för all personal i skolan för 

att visa på att samverkan kan skapa förutsättningar för elever. Att inte alla enbart arbetar med 

sitt eget utifrån sin profession utan samarbetar genom att väva samman olika kunskaper och på 

så vis hjälpa eleven på ett bättre sätt. Det är också ett relevant ämne då det idag anses vara 

viktigt att få en gymnasieexamen för att inte riskera att hamna i utanförskap och 

arbetslöshet. Vikten av att vara påläst om ämnet och få verktyg i hur skolor och vägledare arbetar 

med elever i riskzon är därför något som är relevant, detta då det är så många som 3 av 10 som 

inte når en gymnasieexamen. EU har satt ett mål i att minska antalet skolavhopp och i detta 

arbetet har det visat sig att vägledaren har en betydelsefull roll.  

6.4 Egna reflektioner  

Det kom upp ett antal områden som inte direkt rörde våra frågeställningar i detta arbete. Något 

vi har reagerat på är att respondenterna enhälligt lyfter psykisk ohälsa som en bakgrundsfaktor 

till att inte nå gymnasieexamen. Vägledarna har också sett en markant ökning av psykisk ohälsa. I 

litteraturen och forskningen vi tagit del av har inte detta lyfts så specifikt, snarare att det finns en 

koppling mellan elever med ofullständiga studier och framtida psykisk ohälsa och utanförskap. 

Eleverna själva nämner skoltrötthet som orsak, vilket vi tror kan tolkas på olika vis. Vi undrar om 

detta är en problematik som finns övergripande under gymnasiet eller om det tenderar att synas 

extra på högskoleförberedande program, där det kan finnas höga prestationskrav.  
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Alla respondenter ansåg själva att de hade förutsättningar i sin tjänst att kunna arbeta med 

elever i riskzonen. Detta trots att de hade mycket olika utgångslägen i antal elever, vilket kunde 

skilja sig på mer än 200 elever per vägledare. Under sitt arbete ska de skapa en personlig kontakt 

med eleverna och ha tid att fokusera på elever som behöver extra stöd. Under praktikperioder 

och i samtal med vägledare under utbildningen har vi oftast fått information att det är mycket 

som inte hinns med i arbetet på grund av tidsbrist. Därför förvånades vi delvis av att detta inte 

var något som lyftes av respondenterna. Här ser vi att de till viss del hade olika syn på vad som 

ingick i deras roll som vägledare vilket väcker frågan om arbetet skiljer sig beroende på deras 

egen personlighet och vad de själva anser ingår i vägledaryrket. 

Det skulle även vara relevant att undersöka hur elever upplever stödet på skolan och ifrån 

vägledare, då vi i denna studie enbart har utgått från hur vägledarna upplever sitt arbete. Att se 

om det finns skillnader i vad vägledarna själva anser och vad eleverna säger. Då det exempelvis 

visat sig att bemötande och förhållningssätt är viktigt skulle det vara intressant att ta reda på om 

elever och vägledare definierar det på liknande vis. 

Vikten av studie- och yrkesvägledning i grundskolan lyftes av flera respondenter. Även forskning 

visar att risken ökar för att inte klara examen om eleverna inte har tillgång till vägledare på 

grundskolan. Vi ser att det bör finnas en röd tråd hela vägen när det handlar om studie- och 

yrkesvägledning, från grundskolan, genom gymnasiet och sedan eventuellt vuxenutbildning eller 

vidare studier. Samarbete är något som det trycks på men vi uppfattar det också som att det 

finns tendenser till att olika skolformer agerar som enskilda “öar”. Det blir tydligt att 

övergångarna är av stor betydelse och vi ser samarbetet i övergången mellan grundskolan och 

gymnasieskolorna som ett område att forska vidare inom. Hur kan dessa samarbeta för att 

förebygga felval, fånga upp elever och ge det stöd som behövs för att eleverna ska fullfölja sina 

studier. 

Något som framgick tydligt var samarbetet med KAA när det gäller elever som inte fullföljer sina 

studier. Vi uppfattade en otydlighet i vad arbetet inom KAA innebär och vad de egentligen kunde 

erbjuda dessa elever. Vi anar att det kan se mycket olika ut i olika kommuner och ser detta som 

ett intressant ämne för vidare forskning, att undersöka övergången för elever som avbryter sina 

studier från gymnasiet till KAAs ansvar. Vad händer efter överlämningen från skolan och vad 

leder det till? Det skulle vara intressant att få veta hur det går för eleverna sen och hur många 

som återgår till studier.  

Vägledarna arbetar mycket informationsfokuserat när de är ute i klasserna och vi funderar kring 

möjligheterna av utökat arbete med lektioner. Att göra elever medvetna genom vid vägledning 

nämns som en framgångsfaktor och vi är nyfikna på hur det skulle kunna utvecklas, genom 
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exempelvis fasta avsatta lektionstider där fokus inte enbart behöver vara information utan även 

självkännedom och valkompetens.  

I detta arbete har vi utgått från att gymnasieexamen är en viktig faktor för individen och 

samhället. Något som framgår i studien är också att det finns ett behov av individuella 

anpassningar och lösningar då gymnasieformatet kanske inte passar alla. Respondenterna lyfter 

önskemål om möjlighet till praktik och flexibla alternativ inom vuxenutbildningen och 

folkhögskolan och vi tror att det i och med högre krav på utbildning också krävs mer anpassade 

lösningar för individen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor:  

 
1. Tjänsten  
x Hur mycket arbetar du på skolan?  
x Har du SYV utbildning?  
x Hur lång erfarenhet av SYV?  
x Hur länge på denna skolan?  
x Hur många elever har du?  
x Vilka program har du?  
  
2. Organisation  
x Hur ser din tjänst ut?  
x Vem är chef?  

  
3. SYV/huvudmannaplan  
x Finns det en SYV plan/ huvudmannaplan?  
x Följs den?  
x Görs utvärdering/uppdatering av planen?  
x Står det något om åtgärder för elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen?   
x Om ja, vad innebär den?   
x Om nej, hur tror du att det påverkar arbetet med studie- och yrkesvägledning?  
 
4. EHT   
x Är SYV med i EHT?  
x Om ja, vad gör SYV i EHT?  
x Hur uppmärksammas elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen?  
x Hur arbetar skolan med dessa elever?   
x Finns det några riktlinjer?   
x Vilka andra kan bli involverade när elever riskerar att inte nå gymnasieexamen?  
x Vad händer när en elev bestämmer sig för att avbryta sina studier?   
x Vad finns det för rutiner?  
x Hur arbetar skolan förebyggande med detta?  
 
5. Vägledningssamtal  
x Hur ofta har du vägledningssamtal med elever (ej information)?   
x Vilka elever får mest tid för vägledningssamtal?   
x Hur går det till vid bokning av samtal? (själva, ej når mål, lärarna)  
  
6. Vägledningssamtal med elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen  
x Hur går samtalen till med elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen?  
x Använder du dig av någon särskild teori - på vilket sätt?  
x Använder du dig av någon särskild modell eller metod - på vilket sätt?  
x Har du någon forskning du baserar samtalen på?  
x Vilka fler kan vara med på samtalen?  
x Vad skiljer dessa samtal från de med elever som når målen?  
  
7. Gruppvägledning  
x Använder du dig av gruppvägledning - hur?  
x Används det för elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen?  



 

 

 

x Följer du något program?  
x Vad gör du under gruppvägledningen?  
 
8. Lektioner  
x Hur ofta har SYV lektioner i studie- och yrkesvägledning?  
x Vad innehåller dessa lektioner?  
x Är lektionerna uppbyggda utifrån teorier?  

 
10. Samarbete  
x Hur fungerar samarbetet med lärare?  
x Använder sig lärarna av vid vägledning?  
x Vad gör de i så fall?  
x Vad skulle kunna förbättras?  
 
11. Vad du anser som SYV  
x Vad anser du är framgångsfaktorer i ditt arbete med elever som riskerar att inte nå 
gymnasieexamen?  
x Hur upplever du att du kan påverka elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen?  
x Vad anser du påverkar elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen 
(stress/svårigheter/bakgrund)?   
x Anser du att skolan arbetar tillräckligt med dessa frågor?  
x Anser du att du har förutsättningar för att stödja dessa elever?  
x Vad hade kunnat förbättras och hur?  
  
12. Drömscenario  
x Hur hade drömscenariot sett ut i arbetet med elever som riskerar att inte nå 
gymnasieexamen?  
x Vad saknas nu för att du skulle kunna ha ditt drömscenario? (Tid, pengar, samverkan, 
kunskap?)  
  
13. Är det något du vill tillägga?  

 
  



 

 

 

Bilaga 2 
Förfrågan till studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan om att delta i en studie 

om upplevda framgångsfaktorer i arbetet med elever som riskerar att inte nå 

gymnasieexamen.   

   

Hej. Vi heter Michaela Johansson och Liisen Weinehall och studerar vårt sista år på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet. Under våren kommer vi att genomföra 

ett examensarbete och undrar om du skulle vilja medverka i en intervju? Intervjun kommer 

genomföras mellan 8 april – 27 april 2019 och beräknas ta 45- 60 minuter.   

   

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka upplevda framgångsfaktorer som finns i 

studie- och yrkesvägledarens arbete med elever som riskerar att inte nå gymnasieexamen. 

   

Intervjun sker på en tid och plats du bestämmer och deltagandet är självklart frivilligt, du är 

anonym och har rätt att avbryta intervjun när du vill. Intervjun kommer att spelas in och 

materialet tas bort efter genomförd studie.   

   

Om några dagar kontaktar vi dig via telefon för att höra om du vill medverka som intervjuperson 

och i så fall boka en tid som passar. Har du frågor eller funderingar angående studien är du 

välkommen att kontakta oss eller vår handledare Jonathan Wedman.   

   
 
 
 

Michaela Johansson   
Mail: mijo0140@student.umu.se   
 
Liisen Weinehall  
Mail: liwe0087@student.umu.se   
  
 

Handledare: Jonathan Wedman  
Mail: jonathan.wedman@umu.se   
 

 

 
 
 

 
 
 


