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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare och rektorer såg på studie- 
och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter och hur deras uppfattning av arbetsuppgifter stämde  
överens med Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning. Syftet var 
också att undersöka hur skolorna arbetade med vägledning i vid bemärkelse utifrån organisation 
och profession. Studien var en kvalitativ studie och intervjuer var den valda metoden för 
insamling av data. I studien deltog åtta informanter. Informanterna bestod av fyra studie- och 
yrkesvägledare och fyra rektorer som arbetade på olika skolor i två olika kommuner. Vi kom i 
studien fram till att det inte skilde sig nämnvärt vad det gäller studie- och yrkesvägledarnas och 
rektorernas syn på vilka arbetsuppgifter en studie-och yrkesvägledare hade. En samstämmighet 
mellan dessa professioner gällde även den vägledning som bedrevs i snäv bemärkelse. Här 
tyckte båda grupperna att arbetet följde Skolverkets allmänna råd. Arbetet med vägledning i vid 
bemärkelse behövde dock utvecklas ansåg båda yrkesgrupperna. 
 
 
Nyckelord: vid vägledning, snäv vägledning, styrdokument, allmänna råd  
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1.Inledning 
 

En studie- och yrkesvägledares huvuduppdrag är att skapa förutsättningar, bemöta elevers funderingar 

och frågor som rör deras framtida val av studier och yrken. Under skolutbildningen befinner sig eleven 

i en ständig pågående karriärprocess, där studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll att ge eleverna 

stöd i denna process (Skolverket, 2013). Vi har under vår utbildning och vårt arbete i skolan sett hur  

arbetsuppgifterna kan skilja sig åt för studie- och yrkesvägledare. Vår uppfattning är att det finns stora 

skillnader mellan olika kommuner i landet, men även skillnader mellan skolor i en och samma 

kommun. Även studie- och yrkesvägledares utbildningsnivå kan variera mellan kommuner och 

skolformer. En annan variation är att fler studie- och yrkesvägledare lägger tid på sådant som inte 

handlar om vägledning (Wennström & Folkesson, 2008).  

 

Inte minst påpekades att vägledningen, som en process där elever stegvis får kunskap om sig 
själva och omvärlden, inte skedde i den omfattning som måldokumenten förespråkade. Genom 
bristande styrning och avsaknad av ansvar från rektor och huvudman lämnades de enskilda 
vägledarna ensamma med att försöka förverkliga läroplanens intentioner (Lovén 2015, sid. 
24).  

 

Det här konstaterar Lovén efter att han har läst Skolinspektionens rapport (2013), då det genomfördes 

en särskild granskning av studie-och yrkesvägledare i grundskolan. Där framkom att vägledning av 

eleverna i vid bemärkelse var något som hade en låg prioritering hos de flesta skolor 

(Skolinspektionen, 2013). 

Är det verkligen så att det ska vara olika uppgifter som ingår i ett arbetsuppdrag beroende på 

vilken skola som en studie- och yrkesvägledare jobbar på när det är samma styrdokument som ligger 

till grund för arbetet? En studie- och yrkesvägledare måste kunna anpassa sina arbetsuppgifter 

beroende på målgruppen. Arbetsuppgifterna ska kunna vara flexibla anser vi, men gynnar den stora 

skillnad som finns idag, vägledarkåren? De styrdokument som finns beskriver inte tillräckligt tydligt 

vad som ska ingå i ett studie- och vägledaruppdrag och det är en viktig faktor för de skillnader som 

finns. Hur påverkar detta samhället? De människor vi möter får inte en likvärdig vägledning eftersom 

studie- och vägledarnas arbetsuppgifter inte är tydliga och specifika. Att skolan inte heller ger eleverna 

möjligheten att se sammanhanget mellan skolan och arbetslivet. Därför har vi valt att undersöka hur 

studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter ser ut på skolorna utifrån studie- och yrkesvägledare och 

rektorers syn. 

1:1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här rapporten är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare och rektorer ser på 

studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter och hur deras uppfattning av arbetsuppgifter stämmer 



överens med Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning. Vi kommer också att 

undersöka hur skolorna arbetar med vägledning i vid bemärkelse utifrån organisation och profession. 

Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

-På vilket sätt används Skolverkets allmänna råd för vägledningsarbetet ur studie- och 

yrkesvägledarens och rektorns perspektiv på skolorna? 

-Vilken kunskap har studie- och yrkesvägledare och rektorer om arbetsuppgifterna en studie-

och yrkesvägledare har på grundskolan? 

-Hur arbetar skolorna med studie-och yrkesvägledning utifrån samverkan i organisation och 

profession? 

1:2 Centrala begrepp 
Studie-och yrkesvägledning i vid bemärkelse; handlar om all verksamhet som bidrar till att ge elever 

kunskaper och färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det 

handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, 

studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Det är hela 

skolans ansvar att se till att eleverna får den här kunskapen i alla åldrar och i alla ämnen. (Skolverket, 

2013).  
Studie-och yrkesvägledning i snäv bemärkelse; handlar om vägledning som ges på det 

personliga planet. Den kan ske både enskilt och i grupp utifrån individens behov och information som 

individen behöver för att kunna göra väl underbyggda val. Här ska individen få tid att reflektera över 

sig själv och kunna sätta de i relation till sina framtida studie- och yrkesvägar. Vägledningen ska 

genomföras på ett professionellt sätt och utgår från vägledningsmodeller och karriärteorier som in sin 

tur är förankrade i vetenskaplig grund utifrån disciplinerna psykologi, pedagogik och sociologi 

(Skolverket, 2013).  
Allmänna råd om Arbete med studie-och yrkesvägledning; För planering och genomförande av 

studie- och yrkesvägledning ska de allmänna råden fungera som ett stöd samt ge inspiration. Studie- 

och yrkesvägledning ska vara likvärdig och av hög kvalitet är syftet med dessa råd (Skolverket, 2013). 

Skolverkets allmänna råd, Arbete med studie- och yrkesvägledning kommer att i texten nedan 

benämnas som allmänna råd. 

 

3. Bakgrund 

3:1 Studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter utifrån allmänna råd 
Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter som de beskrivs utifrån de allmänna råden är att sprida 

kunskap om utbildningsvägar och yrkesval vilket kan vara av betydelse för de enskilda eleverna. Den 



informationen som ges om utbildning och yrkesvägar ska vara korrekt, opartisk, aktuell och ges till 

eleverna när de behöver den. Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter är också att ge varje elev i 

grundskolan enskild information om det som individen bör veta för att kunna göra ett väl underbyggt 

val inför sina fortsatta studier på gymnasiet.  

I vägledningssamtalet, som är ytterligare en av studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter, 

ska de hjälpa eleven att vidga perspektiv utifrån elevens egna förutsättningar men också utifrån 

utbildningar och yrken. Studie- och yrkesvägledaren ska utmana elevens föreställningar utifrån kön 

och social och kulturell bakgrund. Det gäller att hjälpa eleven att väga sina olika alternativ med både 

för-och nackdelar för att eleven ska kunna göra det bästa valet. Studie-och yrkesvägledaren ska 

förklara hur den individuella studieplanen kommer att kunna följas upp på gymnasiet. Studie-och 

yrkesvägledaren ska också tillsammans med lärarna hjälpa eleverna att öva upp sin förmåga att göra 

val kring sina studie- och yrkesval (Skolverket, 2013). 

3:2 Styrdokument 
Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram hur studie- och yrkesvägledarens roll ur ett historiskt 

perspektiv har sett ut för att se om yrkesrollen har varit tydligare i de tidigare läroplanerna. Det vi 

härrör till är läroplanerna för grundskolan som trädde i kraft 1980 och 1994. I läroplanen från 1980, 

beskrivs det omfattande hur studie- och yrkesvägledning ska se ut. Arbetet kan innebära att träffa och 

prata med en syo till hur vägledningen ska vävas in i undervisningen, studiebesök och träffar med 

andra vuxna representanter från yrkeslivet i form av besök på skolan och så vidare. 

 
Innehållet i skolans verksamhet anges i kursplaner för olika ämnen eller ämnesgrupper 

och i riktlinjer för studie- och yrkesorientering (syo) och fria aktiviteter (SFS, 1980:64). 

 
Det här citatet visar att studie- och yrkesvägledning skulle ingå i kursplanen och att lärarna i sin 

planering i ämnena skulle ha med perspektivet studie- och yrkesvägledning. Det är viktigt för eleverna 

att se att de kommer att ha en användning av kunskapen som de ska tillgodo se sig, men även kunna 

sätta in den i ett större sammanhang. 

 
Skolan måste arbeta i samverkan med näringslivet och med arbetslivet i övrigt. Det 
innebär att skolan bedriver en del av sin verksamhet utanför skolbyggnaderna i form av 
studiebesök och exkursioner och som praktisk arbetslivsorientering. Skolan arbetar 
vidare med material och exempel från arbetslivet. De förhållanden som råder där skall 
så långt möjlig konkretiseras i undervisningen. Detta betyder att också andra än de 
som är anställda i skolan skall kunna medverka i arbetet både under lektioner och i fria 
aktiviteter. Skolledningen skall ta initiativ för att försöka få till stånd en så bred 
samverkan som möjligt (SFS, 1980:64). 
 

 



Här kan liknelser dras med det som står i dagens läroplan för grundskola vilket är att främja elevens 

utveckling till en livslång lust att lära. Eleven ska även lära sig att granska olika valmöjligheter och ta 

ställning till det som rör den egna framtiden, samt att göra väl underbyggda val av utbildning och 

yrkesinriktning (SFS, 2010:800). I de allmänna råden tas det även upp att det är hela skolans ansvar att 

ge eleverna den kunskap som de behöver för att kunna göra väl underbyggda val i sina liv (Skolverket, 

2013). 
Studie- och yrkesvägledningens betydelse i undervisningen har tonats ner (Skolverket, 2006).  

 

Under tiden i grundskolan skall eleverna genom skolans försorg få en praktisk 
arbetslivsorientering. Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör 
motsvarande uppgifter, skall informera och vägleda eleverna inför den fortsatta 
utbildningen och yrkesinriktningen och därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna 
för elever med funktionshinder samt vara till stöd för den övriga personalens studie- 
och yrkesorienterande insatser. Den studie- och yrkesorienterande verksamheten 
organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och 
inför fortsatt utbildning (Skolverket, 2006). 
 
 

Citatet beskriver kort och koncist om studie- och yrkesvägledning och det är väldigt konkret vad som 

är studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter och vad den övriga skolan ansvarar för. Studie-och 

yrkesvägledarens arbetsuppgifter beskrivs mycket mindre än i läroplanen från 1980. Kopplas dessa två 

till den läroplan och skollag som gäller idag, är dagens läroplan mer lik den läroplan som utformades 

1980. I skollagens kap 2 29§ står det följande angående studie- och yrkesvägledning: 

 
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 (SFS, 
2010:800). 

 

3:3 Behörighet 
Vidare i skollagens kap 2 30 § beskrivs följande angående en studie- och yrkesvägledare behörighet; 

 

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 (SFS, 2010:800). 
 

Det innebär att bestämmelserna gäller både i grundskolan och gymnasieskolan. Det framgår att det är 

allas ansvar i skolan från årskurs 1 till avslutade studier att undervisning genomsyras av studie- och 

yrkesvägledning samt att man som elev ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare på sin 

skola/rektorsområde. Vidare står det i läroplanen för grundskolan 2011, att studie- och 

yrkesvägledares uppgift ska vara, 



informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktning 
och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder, och vill vara 
till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterade insatser (Skolverket, 
2011).  
 

Detta stärks också ytterligare med vad som står skrivet i de allmänna råden från Skolverket. Figuren 

visar på hur arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledaren har eget ansvar för, samt vilka 

arbetsuppgifter som delas med andra professioner inom skolan. 

 
  



4. Litteraturgenomgång 

För att göra väl underbyggda val behövs det en mängd olika typer av vägledningsinsatser. De som har 

visat sig ge mest effekt är enskilda samtal, gruppvägledning, tips på källor som klienten kan söka 

information från, praktik och studiebesök (Christiansen, Sörgaard Larsen, 2011). Det har visat sig att 

resurser och tid för vägledning i olika former, på skolorna, har varit lågt prioriterade och beror på att 

det inte finns någon tydlighet i vem som har ansvaret för vägledningen. Huvudmannen har det 

övergripande ansvaret för vägledningen lämnar över det till rektorer och studievägledare på skolorna. 

Att planera, följa upp och utveckla studie- och yrkesvägledningen saknas i det systemet. Detta leder 

till konsekvenser för vägledningen och elevernas rättigheter till att få den (Skolinspektionen, 2013:5). 
En annan aspekt som lyfts upp som viktigt för eleverna är värdet av att eleven ser 

sammanhang och känner meningsfullhet till kunskapen skolan ska förmedla. Det är viktigt för 

eleverna att se en meningsfullhet till det man gör i skolan. Det är också viktigt för eleverna att de 

förstår att de kommer att ha användning av kunskapen som de ska tillgodose sig, men även kunna sätta 

in det i ett större sammanhang (Löwnedahl Björkman, 2014). Eleven ska också känna hopp inför 

framtiden, att det finns en utbildning och yrke för varje elev oavsett om vägen dit är lång och krokig. 

Det kräver ett engagemang av eleven, men också att den har självkännedom, en god självbild, vision 

och en tydlig plan för att målet ska kunna uppnås (Niles, 2011). 
I samband med att decentraliseringen ägde rum 2003, minskade studie- och yrkesvägledarnas 

tjänster på skolorna. I de fall där tjänsterna inte minskade i omfattning skrevs tjänsterna istället om så 

att de innehöll fler administrativa uppgifter. Det kunde innebära allt från schemaläggning till hantering 

av fakturor (Nilsson, 2005). Nu på senare år så har det visat sig att studie- och yrkesvägledarnas tjänster 

är på väg att åter igen bli rena studie-och yrkesvägledningstjänster. Trots detta är det fortfarande mycket 

kvar att jobba med, när det gäller hur vägledningen på skolorna ska bedrivas (SKL, 2013). Det tydliggörs 

i de allmänna råden när det gäller studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter. Det nu gällande för 

studie- och yrkesvägledning är att det ska var hela skolans ansvar, där exempel ges på vad som är 

huvudmännens, rektors, pedagogernas och studie- och yrkesvägledarnas ansvar och arbetsuppgifter. I 

arbetsuppgifterna nämns enskilda samtal med eleverna och att informera om olika utbildningsvägarna 

som finns möjliga för eleverna (SKL, 2013). Studie- och yrkesvägledare ska lägga stor vikt på de elever 

som har någon form av funktionsnedsättning.  I studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter ingår det 

också att hålla sig uppdaterad om olika utbildningsvägar. Dessa har ökat markant de senaste tio åren och 

därför är det viktigt att vägledaren får möjlighet att  hålla sig uppdaterad på utbildningsvägar, 

behörighetskrav och antagningsformer. Enligt de kommunerna som är med i den här studien, anser att 

den snäva och vida vägledningen har fått stått tillbaka för. Det som kommunerna och framförallt studie- 

och yrkesvägledarna har sett i och med detta är att studie- och yrkesvägledartjänsterna, har gått från att 

ha innehållit ett administrativt arbete till att ha blivit en mer renodlad studie- och vägledartjänst (SKL, 



2013). En studie- och yrkesvägledares huvuduppgift, enligt figur 1, är de enskilda samtalen med 

eleverna i fokus. De övriga uppgifterna som ingår i studie-och yrkesvägledning delas med andra 

yrkeskategorier i grundskolan.  Arbetsuppgifterna delas med lärare är undervisningen som då berör 

kompetenser vilka finns med i lärarnas styrdokument för vilka mål eleverna ska uppnå för slutbetyg i 

årskurs nio. Det gäller att lära sig analysera, strukturera, organisera information vilket eleven behöver 

lära sig för att kunna göra väl underbyggda val. Rektorns roll är att tillsammans med studie-och 

yrkesvägledaren utforma organisationen för studie-och yrkesvägledning på skolan så att eleverna får ta 

del av viktig information inför deras framtida studie- och yrkesval. Men också att gemensamt genomföra 

systematiska kvalitetskontroller på att eleverna får det de behöver när det gäller studie-och 

yrkesvägledning (Skolverket, 2013). 
En viktig arbetsuppgift för studie- och yrkesvägledare vilket också lyfts fram är att jobba för 

ett bra samarbete mellan skolan och arbetslivet. Detta samarbete kan vara i form av prao men också 

genom studiebesök, föreläsningar med mera. Dessa aktiviteter är viktiga för att eleverna ska få en bra 

kännedom om vilka företag och arbetsmöjligheter som finns i närmiljön och det gör också att eleverna 

får ett större kontaktnät när de sedan ska ut på arbetsmarknaden. Inför prao har eleverna då fått 

ansikten på några personer som jobbar på olika arbetsplatser och det gör att de vågar prova på 

områden som de kanske inte hade vågat prova på annars. Även senare under studietiden kan eleverna 

våga göra val som inte är av traditionella slag (SKL, 2013). 
En tredje aspekt att ta hänsyn till när det gäller en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter 

är de etiska riktlinjerna som Sveriges vägledarförening har kommit fram till, som lyfter upp 

vägledningsyrket i sin profession. Vägledningen bygger på vetenskapliga teorier samt att vägledaren 

ska respektera människors unika värde. Studie- och yrkesvägledaren ska se till att eleverna kan göra 

fria och väl underbyggda val, hjälpa eleverna att utveckla en god självkännedom och veta vart gränsen 

går för tystnadsplikt och sekretess. Studie- och yrkesvägledaren ska även se individen och vägleda 

utifrån elevens behov, ge relevant och tydlig information och respektera individen och individens 

integritet är några fler delar som vägledarna ska förhålla sig till enligt de etiska riktlinjerna. Ur 

samhällssynpunkt tar de etiska riktlinjerna upp att vägledaren ska hålla sig till lagar och regler och mål 

som påverkar och reglerar vägledningen. Vägledare ska sträva efter att utveckla och upprätthålla 

förtroendet hos invånarna och förmedla den professionella kompetensen 

(www.vagledarforeningen.org). 

4:1 Begräsningar och kompromisser 
Gottfredsons teori fokuserar på den utveckling som sker med start i tonåren och framåt. Linda 

Gottfredsons menar dock att en viktig drivkraft i valet av yrke är självuppfattning, self-concept, som 

utvecklas i yngre år. Gottfredson ansåg att ett behov av en teori fanns som skulle sammanfoga icke-

psykologiska och psykologiska perspektiv för att på ett varierande sätt kunna tydliggöra framväxandet 



av yrkesdrömmar. Teorin har arbetats fram för att kunna användas i vägledning bland annat i 

grundskolan.  Hon menar att studie- och yrkesvägledare i skolan borde starta arbetet med eleverna 

innan de hade haft möjlighet att välja bort yrken utifrån till exempel kön och social bakgrund. Valet av 

yrke kan ses som en matchningsprocess anser Gottfredson. Individen försöker här hitta yrken som 

stämmer överens med bland annat dennes personlighet, värderingar och förmågor. Kunskap om olika 

yrken och vad de innebär samt kunskap om sig själv krävs i denna matchningsprocess för att individen 

ska kunna göra yrkesval som känns fullt acceptabelt. Gottfredson anser vidare att fyra 

utvecklingsprocesser är speciellt viktiga för denna matchning. Dessa fyra processer handlar om 

intellektuell mognad kopplat till ålder, konstruerandet av jaget, avvisandet av de yrken som är minst 

lockande samt kompromisser styrda av behövliga anpassningar (Andergren, 2015). 
Begränsningarna och kompromissandet börjar redan vid tre-fem års ålder där barnet 

organiserar efter storlek och kraft. Här skaffar sig barnet en uppfattning om vad som är stort kontra 

litet, starkt kontra svagt och utifrån det sätter in sig själv i det fack som de tycker att de hör hemma i. 

Det här sker undermedvetet hos barnet men som senare kan påverka deras val inför framtida yrken. 

Nästa steg i utvecklingen handlar om hur man begränsar och kompromissar utifrån kön och könsroller. 

Det sker i ålder 6-8 år. Den mesta fokuseringen på könsrollerna utgår från kläder och andra yttre 

attribut men även hur de blir presenterade för yrkesroller och vilka förebilder som användas för att 

visa på yrkesrollerna. När studiebesök i skolan anordnas bör personalen försöka få tag i exempelvis en 

manlig sjuksköterska. För att det har visat sig att barnet i den här åldern gärna identifierar sig med 

roller utifrån sitt egna kön. I det tredje steget, ålder 9-12, tar barnet hjälp av det sociala kontaktnät som 

barnet har runt omkring sig. Utifrån det skaffar sig barnet en uppfattning av vad som är ett acceptabelt 

yrke och utbildning i sin omgivning. Om barnets släkt och vänkrets mest består av läkare och 

advokater då är det till de här yrkena barnet oftast utbilda sig till. Om barnet däremot skulle vilja bli 

snickare kan detta strida mot de referensramar som barnet har skaffat sig under sin korta levnadstid. 

Det sista stadiet som tas upp är barnets individuella uppfattning om sig själv som person. Det här 

stadiet börjar vid fjorton års ålder och är något individ jobbar med under hela sin livstid. Utifrån den 

uppfattningen kompromissar eller begränsar individen sig fram ett val till gymnasiet vilket är det 

första valet eleven gör angående sin framtida yrkeskarriär (Brown, 2002). 

4:2 Tillfällighet och slump 
Krumboltz med flera har utvecklat Learning theory of career counseling (LTCC). Denna teori 

innehåller två delar där den första delen behandlar på vilket sätt personer planerar och genomför 

karriärval. Den andra delen av teorin beskriver en studie- och yrkesvägledares arbete, vad den kan 

eller bör göra, gällande en klients karriärval. Teorin handlar om att agera på de tillfälligheter som 

dyker upp i en människas väg. En individ behöver lära sig att handskas med oförutsägbara 

incidenter.  De tillfällen i livet som kan beskrivas som slumpen eller chansen styr kan medföra både 



positiva och negativa konsekvenser (Andergren, 2015). I karriärvalet lyfter denna teori fram slumpens 

och tillfälligheternas betydelse. I vissa avseenden kan även valet vara en medveten slump, alltså att en 

individ har använt tillfälligheter som kommer i livet. Planned happenstance kan ses som en 

motreaktion mot alltför noga planerande (Lovèn, 2015). Enligt teorin kan vägledaren sporra en klient 

att leta situationer där tillfällen kan uppkomma. Nyfikenhet, flexibilitet och risktagande är några delar 

som vägledaren med fördel kan uppmuntra klienten till. Är en studie- och yrkesvägledare medveten 

om sin klients kapacitet och svaghet och samtidigt jobbar utefter denna teori så är möjligheten att 

klienten och studie- och yrkesvägledaren hitta en mängd tillfällen där klienten kan få chans att lära sig 

något nytt (Andergren, 2015). 

4:3 Fält, kapital och habitus 
Begrepp som är kopplade till Bourdieus teori är fält, kapital och habitus och dessa ska i första hand ses 

som teoretiska verktyg som kan användas i undersökningar. Det finns också en relation mellan dessa 

begrepp. Begreppet fält kan beskrivas som att en grupp människor möts på grund av ett intresse som 

delas. Ett fält utgår ifrån och kräver någon form av till exempel specialister eller institutioner. Det 

finns olika exempel eller typer av fält där socialt fält är ett exempel. Bourdieu menar att socialt fält är 

ett område i samhället där individer och institutioner konkurrerar om något som de har gemensamt. 

När det gäller begreppet kapital handlar det om symboliska och materiella resurser. Bourdieu gör 

skillnad mellan olika kapital såsom ekonomiskt kapital, kulturellt kapital samt socialt kapital. Socialt 

kapital kan vara släktband, ekonomiskt kapital kan vara materiella tillgångar samt det kulturella 

kapital kan på ett sätt förklaras som en språklig och kulturell kompetens. Habitus kan beskrivas som 

en grupptillhörighet. En persons position är habitus och inte en persons personliga egenskaper. 

Habitus beskriver traditioner, smak och uppfattningar. En person för sig på ett visst sätt i grupper och 

situationer där de känner sig hemma. Ofta kan detta ta sig uttryck genom att man kroppsligen till 

exempel visar med blicken att man känner sig hemma och hör till. En grupp har ett visst habitus och 

byter gruppmedlemmarna grupp ändras troligtvis också medlemmarnas habitus. En persons 

grundhabiutus finns dock alltid kvar menar Bourdieu eftersom vi aldrig kommer bort från vårt 

ursprung. Ursprunget är en viktig beståndsdel vid studerandet av en individ menar denna teori 

(Broady, 1988). 

5. Metod 

5:1 Val av metod 
Undersökningen kommer att innehålla kvalitativa intervjuer samt dokumentstudier. Vi anser att 

kvalitativa intervjuer är lämpliga i studien då vi vill undersöka vad varje informant anser om vilka 

arbetsuppgifter en studie- och yrkesvägledare har. Vid en kvalitativ studie är det möjligt att direkt 



ställa följdfrågor om det är något som är oklart. Vilket inte går att göra vid en kvantitativ studie. Vid 

intervjuer ansikte mot ansikte kan svaren förväntas bli detaljerade och fylliga. Det handlar också om 

att snabbt få respondenten att samarbeta. (Denscombe, 2008). Frågorna i intervjumallarna utgår ifrån 

frågeställning och syfte. Två frågemallar(bilaga 1-2), har använts i intervjuerna, en för studie- och 

yrkesvägledare och en för rektor. 
En kvalitativ metod innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis intervjuer och 

enkäter med öppna svar och beslutsdokument som analyseras. Våra intervjuer kommer att vara 

semistrukturerade, vilket innebär att vi kommer att ha ett antal tydligt angivna frågor som kommer att 

ställas till alla de personer som kommer att ingå i studien. Frågorna kan följas av följdfrågor för att få 

en djupare förståelse för ämnet eller området som personen berättar om. Detta betyder att det kommer 

att finnas utrymme för en fråge och svarsdialog, för att tolkningen av intervjuerna vid ett senare 

tillfälle tolkas så korrekt som möjligt utifrån intervjupersonens svar (Aspers, 2011). Det som är 

positivt med att göra en kvalitativ intervjustudie är att man kan få fram nya områden att undersöka på 

en kvantitativ nivå och utifrån den då kunna generalisera vissa mönster (Kvale och Brinkman, 2009). 

5:2 Urval 
Intervjuerna genomförs i två olika kommuner. Vi har valt dessa två kommuner utifrån vår geografiska 

placering och närhet. 13 förfrågningar skickades till tänkbara informanter. Utfallet blev fyra 

intervjuade studie- och yrkesvägledare och fyra intervjuade rektorer vilket innebär att bortfallet blev 

fem informanter. Dessa informanter hade inte möjlighet att delta i studien. De studie- och 

yrkesvägledare som har intervjuats har sina tjänster på kommunala grundskolor och de arbetar minst 

80 %. Några av studie- och yrkesvägledarna har så kallade delade tjänster vilket betyder att de arbetar 

på två olika skolor i samma kommun. De intervjuade rektorerna har även de sina tjänster på 

kommunala grundskolor samt att de arbetar 100 % som rektorer. Kriterierna för urvalet i 

undersökningen var studie- och yrkesvägledare och rektorer på kommunala grundskolor för att vi 

skulle kunna göra jämförelser utifrån samma skolform, läroplan och huvudman. Kriterierna valdes 

utifrån att vi vill undersöka vad som är en studie- och yrkesvägledare arbetsuppgifter oavsett vilken 

kommunal skola eller kommun informanterna var anställda i.  Det är inte av betydelse hur lång 

erfarenhet informanterna har av sina yrken. Medvetet har vi valt att inte intervjua studie- och 

yrkesvägledare och rektor på samma skola för att på så vis få en större spridning i kommunerna. 

 

5:3 Genomförande och bearbetning 
Vi började med att skicka mail (bilaga 3 och 4), med en förfrågan till våra tilltänkta informanter och 

de är utvalda utifrån sin anställning i grundskolan som studie- och yrkesvägledare eller rektor. Efter att 

informanterna svarat att de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju bokades tid och plats för den. I 

förfrågan skockades frågorna med som en bilaga. Det här gjordes för att vi ansåg att det skulle göra 

det lättare att få personerna att ställa upp och att intervjuerna inte skulle ta lika lång tid som om de var 



förberedda vid intervjutillfället. Intervjuerna erbjöds och genomfördes på informanternas skolor. 

Informanterna fick intervjufrågorna skickade till sig några dagar innan intervjun skulle ske. Varje 

intervju tog mellan 30-45 minuter att genomföra. Alla intervjuer har spelats in, så att möjligheten finns 

att vid senare tillfälle gå tillbaka och lyssna och analysera det som intervjupersonerna har sagt. 

Intervjuerna har transkriberats och därefter har datan delats in i tre olika teman som framkommit 

utifrån vår intervjumall. Datan sammanställdes sedan efter likheter och skillnader både inom och 

mellan professionerna 

 
5:4 Etiska principer  
Enligt vetenskapsrådet (2011) förväntas att forskarna gör sitt bästa för att den genomförda forskningen 

ska hålla hög kvalitet. Forskarna ska även värna om informanterna som deltar i undersökningen och 

hur detta sedan efterföljs beror bland annat på vilka frågeställningar och metoder som används. Vid 

förfrågan om informanterna kunde delta i studien sår blev de informerade om studiens syfte. 

Informanterna deltog frivilligt och blev informerade om att de kunde välja att avbryta sin medverkan i 

studien under arbetets gång vilket tas upp i God forskningssed (2011). I vissa studier kan forskarna 

lova informanterna anonymitet eftersom informanternas identitet inte är viktiga för resultatet. I 

resultatet och analysen kommer de intervjuade att benämnas efter bokstäver för att hålla det 

konfidentiellt. Informanterna A-D är vägledarna och informanterna E-H är rektorerna Val av 

genomförande och metod i den här studien  har noga övervägts för att skydda informanterna. 

Intervjusvaren kommer inte att belysas utifrån, kön, storlek på skola i form av elevantal, geografisk 

punkt och upptagningsområde i enlighet med vetenskapsrådet (2011). Hur länge informanterna har 

varit verksamma i sin profession kommer inte heller att belysas då det inte har någon relevans för vår 

undersökning. I den här studien är informanterna intressanta utifrån sin yrkesroll. 

 

6. Resultat 

För att göra resultatet så tydligt som möjligt har vi valt att dela upp redovisningen i två områden, det 

vill säga är arbetsuppgifter och allmänna råd. De allmänna råden har delats upp utifrån individuellt 

arbete och samverkan i organisation och profession. 

 

6:1 Arbetsuppgifter utifrån studie- och yrkesvägledarintervjuerna 
Alla informanter arbetar med gymnasieval och dess kringarbeten som till exempel vägledningssamtal 

och föräldramöten. Även prao är något som alla informanter arbetar med. Majoriteten av 

informanterna ingår även i elevhälsoteam samt arbetar med arbetslivskontakter såsom studiebesök och 

föreläsningar på skolan. En informant tillhör ett arbetslag på skolan. Den viktigaste arbetsuppgiften 

enligt tre informanter, är vägledningssamtal inför gymnasieval. En informant satte gymnasievalet som 



viktigast. Även arbetsuppgifter som lektioner och prao nämns som viktiga. Här beskriver en informant 

att han är i årskurs 7 ett antal lektioner under läsåret och då har han arbetsmarknadskunskap. I årskurs 

8 ligger lektionerna i anslutning till praon. Lektionerna innehåller information om praon samt övningar 

i självkännedom. Under årskurs 9 genomför informanten lektioner under hela läsåret och med fokus på 

gymnasievalet. Andra viktiga arbetsuppgifter är till exempel arbetslivskontakter och delaktighet i 

elevhälsoteamet. 

Lektionerna är viktiga, då känner jag att jag använder mig själv på ett bra 
sätt.   Och jag når ut till många. Och sen så känner jag, måste jag säga min 
delaktighet i EHT, och att arbeta, för jag är aktiv med de elever som inte når 
målen. Jag har alltså varit där och bevakat deras intressen…]  (Informant D) 

Anledningar till dessa val är att alla informanterna anser sig ha stor kompetens gällande 

vägledningssamtal, arbetsmarknad, utbildningsvägar samt bevaka elevens intressen i till exempel 

elevhälsoarbetet. 
Två av informanterna anser att praon är den minst viktiga arbetsuppgiften men när de har 

motiverat sitt svar menar en av dem egentligen den administration som praon innebär. 

Administrationen för en av informanterna handlar om att skicka elevkort till prao-platser, dela ut buss- 

och matkort till eleverna. En informant nämner arbetslagstillhörighet som den minst viktiga 

arbetsuppgiften och motiverar sitt svar med att det är den arbetsuppgift som kan välja bort. Den anser 

dock att på de träffarna få mycket gratisinformation som annars skulle behöva tas reda på själv. En 

annan informant menar att en del av undervisningen och att alltid sitta med på elevhälsoteamsmöten är 

de arbetsuppgifter som kan plockas bort. Vidare uppger informanten att det här är arbetsuppgifter som 

kan plockas bort; 

Viss del av undervisning då som kan läggas på lärare… och det här med elevvård, 
att jag är med på alla träffar en gång i veckan…..då jag kan se att jag har en 
väldigt liten roll då…. och de andra har sina specialistkompetenser som är mer 
lämpliga för det här med pedagogiska lösningar (Informant C) 

 

På frågan, vilka arbetsuppgifter informanterna förmodar att deras chef anser viktigast svarade 

alla fyra att det är de arbetsuppgifter de har fått delegerade exempelvis gymnasievalet och prao. 

Motiveringen till detta eniga svar är att arbetsuppgifterna är vedertagna och anses av rektor tillhöra 

studie- och yrkesvägledaren. Samma enighet råder vid frågan om det finns en arbetsbeskrivning 

gällande studie-och vägledarvägledartjänsten på skolan. Ingen av de intervjuade har någon skriftlig 

arbetsbeskrivning. Alla informanter för en dialog med sin rektor angående arbetsbeskrivningen och 

informanterna anser att det är rektor som ytterst är ansvarig för en arbetsbeskrivning ska skrivas. 



6:2 Allmänna råd utifrån individuellt arbete 
Alla informanter känner till de allmänna råden väl och anser att i den snäva vägledningen följs de 

allmänna råden mycket bra. En av de intervjuade uppger att; 

 

Jag försöker jobba efter de allmänna råden. När den kom läste jag den noggrant 
och har antecknat vem som gör vad i kanten. Den går jag faktiskt efter hur konstigt 
det än låter så gör jag det. Inte varje dag utan jag tar fram den någon gång ibland. 
(Informant A). 

Vid vägledning i vid bemärkelse är alla informanterna överens om att det finns mycket att arbeta 

vidare med. En informant beskriver att den skulle vilja ha ett samarbete i ämnet svenska där eleverna 

får i uppgift att arbeta med ett varsitt gymnasieprogram som sedan ska redovisas. Att anordna 

studiebesök, prao, bidra med arbetslivskontakter, samarbete med lärare och övrig personal samt 

allmän information till berörda parter är de arbetsuppgifter som lyfts upp när det handlar om studie- 

och yrkesvägledarens arbetsuppgifter i vid bemärkelse. Där ser en annan informant, att ett långsiktigt 

samarbete med ett företag kan vara studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse.  Den personliga 

kontakten är vägledning i snäv bemärkelse uppfattar alla informanter. Ett exempel på personlig 

kontakt är individuella samtal med elever och vårdnadshavare. 

 

6:3 Allmänna råd utifrån samverkan i organisation och profession 
På frågan hur de allmänna råden följs på skolan blir svaret att alla informanterna uppfattar att mycket 

av arbetet som genomförs skulle kunna klassificeras som vägledning i vid bemärkelse. Här menar 

informanterna att lärarna inte har vetskap om de allmänna råden och utifrån det inte kan synliggöra 

den vida vägledningen i undervisningen. För att få råden synliga i organisationen så bör rektor men 

även kommunen ta ett ansvar och driva den frågan; 

 

Det är rektors ansvar. De har stort ansvar för hela skolan. Så där skulle jag önska 
att man vågar lyfta det här och peka med hela handen för att det här ska ingå i 
undervisningen. Det här är viktigt. (Informant D). 

För att en förändring ska kunna genomföras menar två av informanterna att en huvudmannaplan måste 

arbetas fram och implementeras i alla led. Denna huvudmannaplan ska då gälla för hela grundskolan 

och dess personal. När det gäller de andra informanterna  anser den ena, att ett tydligt ledarskap är det 

som behövs för att få till förändringen. Rektor måste peka med hela handen för att få skolans personal 

medvetna om vad vägledning i vid bemärkelse verkligen innebär. Rektor bör också följa upp arbetet 

med den vida vägledningen och utföra systematiska kvalitetssäkringar menar  en informant. Flera 

studie- och yrkesvägledare på skolan är lösningen anser  en annan informant. 



De diskussioner som förs utifrån de allmänna råden mellan studie- och 

yrkesvägledarkollegorna handlar om ett tydligare ledarskap. Detta för att kunna befästa dessa i 

organisationen. Diskussioner mellan studie- och yrkesvägledare och rektor förs, likaså mellan studie- 

och yrkesvägledare och lärare. Dock förs inga gemensamma samtal där alla tre parter ingår. De 

punkter som studie- och yrkesvägledarna vill belysa handlar dels om en tydlig planering vad varje 

stadie ska arbeta med när det gäller studie- och yrkesvägledning och dels att övergången till 

gymnasieskolan sker likvärdigt oavsett vilken skola som överlämnar.  

6:4 Resultat av rektorers intervjusvar 
För att tydliggöra resultatet har redovisningen delats upp i två områden. Dessa områden är studie- och 

yrkesvägledarens arbetsuppgifter och allmänna råd. De allmänna råden har vi delat upp utifrån rektors 

ansvar och samverkan i organisation och profession. 

 
6:5 Vägledarens arbetsuppgifter 
På frågan om vilka arbetsuppgifter som deras studie- och yrkesvägledare har är de fyra informanterna 

eniga i sina svar. De anser att arbetsuppgifter bland annat är vägledning i både snäv och vid 

bemärkelse, prao och gymnasieval. Två informanter har påpekat att det är viktigt att; 

 

bidra till att elevers studie- och yrkesval inte styrs eller begränsas av kön, social, 
kulturell bakgrund. (Informant G). 

En informant beskriver också att hjälpa eleverna att lära sig göra vägval, inte bara nu utan 

återkommande i hela livet. En annan informant, anser att praon är till för att motivera eleverna till att 

vidga sina intressen och hitta sig själv. Alla informanterna menar också studie- och yrkesvägledaren 

har fått sina arbetsuppgifter från just rektor. När det handlar om att värdera arbetsuppgifterna svarar en 

informant, att elevnära arbete är den viktigaste arbetsuppgiften och motiverar sitt svar med att de alltid 

ska sätta eleverna först. En annan informant menar att de arbetsuppgifter som vägledaren på skolan har 

är de viktigaste. En informant har svarat att information inför gymnasievalet, elevvården och 

motivationssamtal är de tre viktigaste arbetsuppgifterna för vägledaren. Ytterligare en informant svarar 

däremot att det är motivera och inge hopp som är de viktigaste arbetsuppgifterna. Informanten 

motiverar sitt svar med att studie- och yrkesvägledaren bör visa eleverna att det alltid finns möjliga 

vägar för dem att uppnå sina mål. Vet din studie- och yrkesvägledare vilka arbetsuppgifter som du 

anser är de viktigaste för honom/henne? Två informanter kan inte svara på den här frågan på grund av 

att de inte vägledarnas chefer. De två andra informanterna svarar att studie- och yrkesvägledaren vet 

detta och att en dialog förs om arbetsuppgifterna. Den ena av de här två  informanterna uttrycker att 

den önskar att studie- och yrkesvägledaren jobbar lite mer i de yngre åldrarna,  men har en förståelse 



för att det inte har kommit igång ännu på grund av en stor omorganisation i rektorsområdet det här 

läsåret. Informanten ser att detta arbete ska komma igång nästa läsår i form av en arbetsgrupp där 

lärare i alla stadier ska vara med och ta fram hur studie- och yrkesvägledning ska genomsyra 

undervisningen i alla åldrar. 

Det är skillnader i informanternas svar angående de minst viktiga arbetsuppgifterna som en 

studie- och yrkesvägledare har. Två av informanterna tycker att administrationen kring prao 

exempelvis tar för mycket tid och att man skulle behöva se över om det verkligen är studie- och 

yrkesvägledarens arbetsuppgifter. Att hitta lämpliga arbetsplatser till praon kan vara en sådan uppgift 

som inte studie- och yrkesvägledaren ska utföra menar en av informanterna. Prioritera bort de yngre 

eleverna till förmån för elever på högstadiet anser en informant med motiveringen att det är så många 

elever som behöver stöttning på högstadiet. Den fjärde informanten, kan inte svara på frågan för den 

anser sig inte ha tillräcklig kunskap i vad en studie- och yrkesvägledare gör. 
              På frågan om det finns någon arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledaren svarar två 

informanter att det inte finns någon skriftlig beskrivning och den tredje svarar att den inte vet. Den 

fjärde informanten förmodar det men vet inte om det finns en nedskriven arbetsbeskrivning på skolan. 

När det gäller vem som har ansvar för att utforma en arbetsbeskrivning svarar tre informanter att det är 

rektor som har det ansvaret medan den fjärde informanten har valt att inte svara. Här skiljer den fjärde 

informanten sig utifrån de andra rektorerna, då den inte tror på en skriftlig arbetsbeskrivning. Dennes 

uppfattning av arbetsbeskrivningar är att de begränsar. Om det istället förs en öppen och ständigt 

pågående dialog med studie- och yrkesvägledare så finns det plats för utveckling och förbättring i 

vägledningen. Det här fungerar bara om man har ett förtroende för sin studie- och yrkesvägledare. Det 

här är anledningen till varför han inte vet om det finns någon nedskriven arbetsbeskrivning eller inte.   

 

Jag är ju inte så förtjust i arbetsbeskrivningar, men det är klart att det är viktigt att 
det finns en tydlighet. Men ibland kan jag tycka att dom begränsar mer än dom, ja 
vad ska man säga, ja, att dom hjälper till. (Informant H). 

 

6:6 Rektors ansvar, samverkan i organisation och profession 
Två av informanter känner till de allmänna råden och två informanter gör det inte. Ingen av 

informanterna anser att de arbetar efter eller med dem till vardags. En informant menar att den 

arbetade med råden när de kom men  att de nu inte aktivts arbetas med. När det gäller vägledning i vid 

bemärkelse tycker tre informanter att detta arbete behöver utvecklas medan i snäv bemärkelse anser 

dessa tre att detta arbete följer de allmänna rådens rekommendationer. Den fjärde informanten har 

svarat att hon inte vet. En av informanterna svarar att den har en egen tanke om vad studie- och 

yrkesvägledning är för något. Den grundar sig i att vägledning ska handla om att motivera och ge 

eleverna kunskap i att göra väl underbyggda val, inför gymnasievalet men också för senare val i livet.  



Rektor i samråd med studie- och yrkesvägledaren är de som har ansvar för att en förändring av 

arbetet utifrån de allmänna råden genomförs svarar tre informanter. Den fjärde anser sig inte kunna 

svara. Att tydliggöra samarbetet mellan studie- och yrkesvägledaren och skolans övriga personal för 

att skapa rutiner och ha en strategisk plan för hur och när arbetet ska utformas är två förslag till 

förändring enligt tre rektorer. För att genomföra förändringen ser de tre informanterna att det krävs tid 

och planering av aktiviteter samt att studie- och yrkesvägledaren ser över sina arbetsuppgifter. 

Mer tid tror jag faktiskt skulle behövas men jag tror också ibland en tankevurpa på 
syvgruppen. Vad är det här egentligen? Hur tänker vi? Våga börja vända på 
stenarna. Vad är prao egentligen? Hur tänker vi att den ska se ut? (Informant E). 

Det framkommer också att rektor måste initiera till förändringsarbetet samt att regelbundna 

utvärderingar görs. En informant nämner också att det är viktigt att medvetandegöra för 

skolpersonalen att studie- och yrkesvägledning är något som är hela skolans ansvar. Informanten 

menar att elevers motivation till studier kommer att öka. Vidare önskar denna informant att det görs en 

detaljerad plan i de lägre åldrarna för vilka aktiviteter, utifrån studie- och yrkesvägledning, som ska 

genomföras i de olika årskurserna. Det som är viktigt här är att det inte är personbundet. Detta för att 

det inte ska glömmas bort. En av rektorerna säger så här; 

 

Det är väl att förankra undervisningen i verkligheten. Att jobba med sånt som dom 
kan tänkas stöta på så småningom i yrkeslivet och att på så vis väcka intresse, 
nyfikenhet. (Informant F). 

Samma informant svarar vidare på den här frågan att om det lades mer tid på den vida vägledningen 

skulle den snäva vägledningen inte ta lika mycket tid. Detta menar han utifrån att eleverna då i årskurs 

9 redan har fått med sig mycket kunskap om sig själva och arbetslivsinformation, att samtalen mer 

skulle handa om att bekräfta eleven i sina val. Informantens uppfattning är att de enskilda samtalen 

mest handlar om skolsystemets uppbyggnad istället för individuella studie- och yrkesvägledning. 

Ingen av informanterna har fått några direktiv hur arbetet med vägledning i vid och snäv 

bemärkelse ska genomföras. En informant uttrycker att detta har diskuterats med övriga rektorer i 

grundskolan för att få en likvärdig skola. En annan informant  nämner att de har diskuterat studie- och 

yrkesvägledning i skolan utifrån utbildning som Skolverket genomför som, SYV i alla åldrar. Det har 

mer handlat om hur långt skolorna har kommit i det arbetet. De andra rektorerna  har inte alls samtalat 

om detta arbete. 



 

7. Analys 

7:1 Analys av studie- och yrkesvägledarnas intervjusvar 
När det gäller vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledarna anser sig ha, är alla informanterna 

väldigt eniga om att vägledningssamtalen, information både enskilt och i grupp till elever och 

vårdnadshavare och prao, är deras huvuduppdrag vilket stämmer överens med Christiansen och 

Larsen,Sörgaard rapport (2011). Att ingå i elevhälsoteamet är en arbetsuppgift som studie- och 

yrkesvägledare anser sig vara ålagda att göra. Alla informanter anser sig ha fått sina arbetsuppgifter av 

rektor och detta påpekar även  Lovén (2015). En viktig arbetsuppgift för studie- och yrkesvägledarna 

är att ha ett bra samarbete med arbetslivet och praon är ett sådant exempel (SKL, 2013). Detta menar 

även studie- och yrkesvägledarna i denna studie. Hos informanterna finns det skillnader i 

uppfattningen om vilka arbetsuppgifter som är minst viktiga och som de eventuellt kan tänka sig att ta 

bort. En informant anser att det läggs ner för mycket tid på det administrativa runt prao, en annan 

informant menar att det lägger ner för mycket tid på lektioner som den tycker ska ingå i lärarnas 

planering och uppdrag, vilket kan kopplas ihop med det som Nilsson skriver i sin rapport (2005). 

Deltagandet vid elevvårdsarbetet är det en studie- och yrkesvägledare som menar att det räcker att bli 

kallad till möte när det behövs istället för att vara med vid varje tillfälle. Utifrån vad som står i de 

allmänna råden lyfter alla informanter upp de arbetsuppgifter som de allmänna råden tar upp vilket 

också kan ses i figur 1 (Skolverket, 2013). Figur 1 visar att vägledaren har ensamt ansvaret för de 

enskilda samtalen eftersom vägledaren har en specialkunskap inom detta område. Men att alla de 

andra delarna är det studie- och yrkesvägledare tillsammans med någon annan yrkesroll i skolan som 

ansvaret delas med (Skolverket, 2013).  

En informant  uppger att den inte skulle vilja ha så mycket lektioner. Just lektioner är ett 

ansvar som delas med lärarna. Här lyfter studie- och yrkesvägledarna upp ovetskapen om de allmänna 

råden hos den övriga personalen på skolan. De anser att alla på skolan bör ha en kunskap om de 

allmänna råden och  det är nödvändigt att en förändring måste ske menar både informanterna och 

Lovén (2015). Det är viktigt att rektor har kunskap om vilka arbetsuppgifter en studie- och 

yrkesvägledare har och får vilket vidare stärks av Wennström och Folkesson (2008). För att få till en 

förändring är alla studie- och yrkesvägledare i undersökningen, eniga om att det är rektor och 

kommunens ansvar att informera all personal på skolorna om de allmänna råden och se till att de 

efterlevs vilket även Skolinspektionen anser (2013). Med det följer ett arbete för att kartlägga och lyfta 

fram vad som redan görs på lektioner ur ett vägledningsperspektiv. Alla informanter anser att det 

arbetet görs men inte medvetet. För att få ett fungerande arbete framhålls rektors roll och det är 

skolledningen som ska skapa en kollektiv vision för vägledning. För att vägledningen ska bli hela 

skolans ansvar krävs rektors stöd och engagemang anser Jutdal (2015) vilket även studie- och 



yrkesvägledaren ser som viktigt. Kartläggningen möjliggör att både lärare och elever kan öka 

sambandet mellan skola och arbetsliv. När eleverna blir medvetna om vad de ska använda den 

kunskap till som de lär sig i grundskolan ökar deras medvetande om sambandet mellan skola och 

arbetsliv. Kunskapen får en annan mening och deras motivation till lärande ökar menar Löwendahl 

Björkman, (2014). 

Vidare är det viktigt att vara medveten om Gottfredssons teori om att kompromissa och välja 

bort yrken redan i de tidiga levnadsåren (Andergren, 2015) Ett exempel är att redan i förskolan arbeta 

med att visa barnen på yrken som är kopplade till olika kön, för att öka medvetenheten hos barnen att 

även kvinnor kan bli brandman. Det här bör en studie- och yrkesvägledare ha med sig när studiebesök 

och föreläsningar bokas, även lärare och övrig personal inom utbildning bör ta del av den vetskapen  

visa barnen och elever nya referensramar vilket vi kan se att en rektor inte har någon kunskap om. Då 

den uttalat sig om att det är bättre att lägga mer fokus på studie- och yrkesvägledning för eleverna i 

högstadiet än i de lägre stadierna inte stämmer överens med Gottfredssons teori. Vidare är det viktigt 

att  motarbeta kompromisserna och bortväljande av yrke hos barn och ungdomar bör skolan ta ansvar 

för att visa dem motsatsen (Andergren, 2015) vilket vi kan se att studie- och yrkesvägledarna är 

medvetna om men att det finn sen del kvar att jobba med hos rektorerna.. Enligt  Bourdieus 

beskrivning om fält och kapital föds människan i in det fältet där ens föräldrar befinner sig i och ut 

ifrån det utvecklar varje individ ett habitus och  kulturellt kapital där den känner sig bekväm. När vi 

hamnar utanför dessa fält  kan vi inte spelreglerna och vill gärna tillbaka till de fält där vi som person 

känner oss bekväma (Broady, 1998), vilket kan knytas till studie- och yrkevägledarnas uppfattning om 

att den vida vägledningen är viktig för att hjälpa barnen byta fält, invanda mönster och beteenden. 

Detta kan vara svårt, menar Bourdieu, men genom att ge eleverna möjlighet att från tidig ålder jobba 

med sin självkännedom och självbild så kan mönstren brytas anser några studie- och yrkesvägledarna. 

Det är då viktigt att den miljön utanför familjen bidrar till att visa på andra alternativ redan från de 

tidiga barnåren vilket stämmer överens med det som Krumboltz hävdar i sin vägledningsteori LTCC 

att barnen bör bli förberedda och presenterade för olika utbildningsvägar och yrkesval (Andergren, 

2015) vilket görs genom att exempelvis genomföra olika studiebesök och visa eleverna alla olika 

möjligheter de har att få det arbete som de vill ha i framtiden. Här bör studie- och yrkesvägledaren 

även ta hänsyn till Vägledarföreningens etiska riktlinjer, vilket innebär att se eleven bortom klass, 

etnicitet och kön (www.vagledarforeningen.org).  
Alla informanterna anser att vägledning i snäv bemärkelse följer allmänna råden. Den snäva 

vägledningen handlar, enligt studie- och yrkesvägledarna, om individuella samtal med både elever och 

vårdnadshavare. 
När diskussioner utifrån de allmänna råden förs mellan studie- och yrkesvägledarkollegorna är 

önskan om ett tydligare ledarskap centralt och återkommande. Studie- och yrkesvägledarna tar också i 

sina diskussioner upp att övergången till gymnasiet ska vara likvärdig oavsett vilken skola som 

överlämnar men också vad varje stadie i grundskolan ska arbeta med och ta upp när det handlar om 



studie- och yrkesvägledning. För att få till och utveckla en likvärdighet för eleverna kan skapandet av 

gemensamma tillvägagångssätt, verktyg och arbetsmaterial för studie- och yrkesvägledarna vara ett 

sätt. Att tillsammans hitta redskap för sitt arbete kan på sikt spara tid för varje enskild studie- och 

yrkesvägledare och detta kan också uppfattas som utvecklande för studie- och 

yrkesvägledarprofessionen menar både Jutdal (2015) och några av studie- och yrkesvägledarna. 

7:2 Analys av rektorernas intervjusvar 
Alla informanterna som intervjuats anser att studie-och yrkesvägledarens arbetsuppgifter är 

vägledning i snäv och vid bemärkelse. Exempel på det är prao, gymnasieval och elevnära arbete. En 

av rektor informanterna värderar att motivera eleverna och inge dem hopp är den viktigaste 

arbetsuppgiften för studie- och yrkesvägledaren (Niles, 2011) I flertalet undersökningar framkommer 

det att det individuella samtalet har en väldigt stor betydelse för eleven/klienten genom att i samtalet 

ses och hörs de som egna individer (Christiansen och Sögaard, Larsen, 2011). Två av rektorerna 

påpekar också vikten av att inte kön, social och kulturell bakgrund ska begränsa elevers studie- och 

yrkesval i enlighet med Bourdieu, (Broady, 1998). En annan aspekt som en av informanterna lyfter 

upp är att studie- och yrkesvägledaren ska stödja eleverna att göra vägval både nu och senare i livet så 

som också Krumboltz lyfter fram i sin teori om att få olika studie- och yrkesval presenterade för sig, 

även det som eleverna inte tror är något för dem (Andergren, 2015). Genom praon får eleverna 

ytterligare prova på olika områden kan stödjas av Krumboltz teori, Planned happenstance. Att ta 

tillfället i akt och utmana sig inom ett okänt område, men också att på praoplatsen försöka att 

exempelvis få ett helgjobb, som planned happenstance handlar om, att ta tillfället i akt (Andergren, 

2015).                      
    Studie- och yrkesvägledaren har fått sina arbetsuppgifter av rektor framkommer också i 

intervjuerna men någon skriftlig arbetsbeskrivning av arbetsuppgifterna finns inte. Ansvaret för att det 

ska finnas en arbetsbeskrivning är rektorernas anser de själva. Rektor och studie- och yrkesvägledare 

för samtal om arbetsuppgifter och i dessa samtal kommer det fram vilka arbetsuppgifter rektor anser är 

viktigaste för studie- och yrkesvägledaren (Skolverket, 2013). 

De arbetsuppgifter som rektorerna anser är de minst viktiga för sina studie- och 

yrkesvägledare ger oss olika svar. Administration som tar för mycket av studie- och yrkesvägledarens 

tid är ett av svaren. Ett annat svar är att studie- och yrkesvägledaren ska prioritera eleverna på 

högstadiet framför de yngre barnen, vilket i sin tur strider mot de allmänna råden (2013). Utifrån flera 

undersökningar som har gjorts är det väldigt viktigt att vägledning inte sätts in för sent i 

undervisningen. I många studier har det framkommit att vägledning satts in först i årskurs 9. Det är av 

stor betydelse att vägledningen kommer in tidigt i skolundervisningen samt att vägledningen är ett 

kontinuerligt inslag i enligt med Christiansen och Sögaard, Larsen (2011). 

Två av de intervjuade anser att de känner till de allmänna råden och de två andra gör det inte. 

Ingen av rektorerna arbetar med dem i vardagen. Vägledning i vid bemärkelse är ett arbete som 



behöver utvecklas till skillnad från vägledning i snäv bemärkelse anser rektorerna vilket även 

Skolinspektionen tar upp (2013:5). Den snäva vägledningen, anser alla informanterna, följer de 

allmänna rådens rekommendationer (Skolverket, 2013). 

Om en förändring av vägledningsarbetet utifrån de allmänna råden ska genomföras är det 

rektor i samråd med studie- och yrkesvägledaren som har det ansvaret tillika stämmer överens med 

figur 1. Exempel på förändring är att göra samarbetet mellan skolans personal och studie- och 

yrkesvägledaren tydligt så att rutiner kan skapas. En strategisk plan för när och hur arbetet ska 

utformas är ett annat förslag som framkommit under intervjuerna. En rektor  nämner att det är viktigt 

att alla i skolan ska veta att studie-och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Denna rektor önskar 

också att det ska göras en detaljerad plan för hur och när vägledning i de yngre åldrarna ska 

genomföras vilket Skolverket också anser (2013). Vidare motiverar informanten att skolan bör visa 

eleverna olika yrken och arbetsplatser som eleverna inte har tänkt på tidigare eller inte har någon 

kunskap om, för att eleven ska kunna vidga sina vyer eller befinna sig på ett okänt fält som Bourdieu 

skulle ha uttryckt sig (Broady, 1998).    
Studie- och yrkesvägledaren behöver se över sina arbetsuppgifter. Det behövs även tid och 

planering av aktiviteter för att kunna få till stånd förändringarna anser rektorerna. Rektor har en roll 

tillsammans med studie- och yrkesvägledaren att skapa ett system för studie-och yrkesvägledning på 

skolan. Detta för att eleverna ska få möjlighet att ta del av relevant information inför de framtida 

studie-och yrkesval som eleverna ska göra vilket Skolverket och menar är viktigt (2013). Att bedriva 

ett systematiskt kvalitetsarbete och göra utvärderingar är något som rektorn på skolan måste ta ansvar 

och initiativet till är också slutsatser som vi kan dra av intervjusvaren. Regelbundna utvärderingar för 

att kunna utveckla vägledningen är något som beskrivs i Framtidval och arbetsliv. Rektor har ansvar 

att metodiskt planera, följa upp och utvärdera sin organisations resultat i förhållandet till de nationella 

målen (SKL, 2013). 

Hur arbetet med snäv och vid vägledning ska genomföras har ingen av informanterna fått 

några direktiv om. Frågan har diskuterats med andra rektorer i grundskolan menar en av rektorerna. 

Syftet med denna diskussion var att få en likvärdig skola anser rektorn. En annan rektor har även den 

diskuterat vägledningsfrågor utifrån en utbildning som Skolverket genomför. Dessa diskussioner har 

då handlat om hur långt man har kommit i arbete med att till exempel starta arbetsgrupper. Några 

rektorer har inte alls pratat med sina kollegor om hur snäv och vid vägledning ska genomföras och 

arbetas med. För att få till att vägledning är hela skolans ansvar och att all verksamhet ska genomsyras 

av det, är det lång bit kvar att vandra innan det målet som Skolinspektionen kom fram till är uppnått 

(2013:5). 

 
7:3 Jämförelse mellan vägledarnas- och rektorernas intervjusvar 
De likheter som framgick mellan studie- och yrkesvägledarnas och rektorernas syn på vilka 

arbetsuppgifter en studie- och yrkesvägledare har nämns prao, gymnasieval och vägledning i vid och 



snäv bemärkelse. De stämmer väl överens med de arbetsuppgifter som tas upp i de allmänna råden. Att 

vara delaktig i elevhälsoteam, tillhöra ett arbetslag, arbetslivskontakter, vara med på föräldramöten är 

också uppgifter som studie- och yrkesvägledare genomför. Arbetsuppgifter som rektorerna också anser 

att studie- och yrkesvägledaren ska ha är att ge eleverna verktyg så att de kan göra val både nu och i 

framtiden samt att studie- och yrkesvägledaren ska stödja elevernas studie-och yrkesval så att de inte 

begränsas av kön eller social och kulturell bakgrund (Broady, 1998). Den viktigaste arbetsuppgiften 

som majoriteten av studie- och yrkesvägledarna tar upp är vägledningssamtal inför gymnasievalet. 

Detta för att gymnasievalet anses vara det viktigaste för eleven. Således är Skolverkets beskrivning av 

den snäva vägledningen den arbetsuppgift som har högst prioritet hos dem (2013). Rektorernas svar på 

frågan vilken/vilka arbetsuppgifter som är viktigast för studie- och yrkesvägledaren är det elevnära 

arbetet, de arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledaren har, information inför gymnasievalet, 

elevvården och motivationssamtal samt motivera och inge hopp som framkommer. 
Den eller de uppgifter som värderas som minst viktiga hos studie- och yrkesvägledarna är 

administrationen kring praon, arbetslagstillhörigheten och att alltid sitta med på elevhälsoteamsmöten. 

Två av rektorerna, anser också att administrationen kring praon är den minst viktiga arbetsuppgiften, 

då den inte är en arbetsuppgift som behöver göras av en studie- och yrkesvägledare. Vilket är en 

likartad uppfattning om vad Nilsson skriver i sin rapport (2005) att det är arbetsuppgifter som inte 

ingår i uppdraget som studie- och yrkesvägledare. De övriga två rektorerna, har svarat att vägledning i 

de yngre åldrarna är den minst viktiga och att den inte kan svara på frågan. Här är det skillnad i vad 

Skolverket anser ska ingå i en studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter utifrån den vida 

bemärkelsen (2013). Likheten kan dock vara att studie- och yrkesvägledaren inte själv ska syssla med 

den arbetsuppgiften utan att den ska delegeras ut på annan personal på skolan. Men studie- och 

yrkesvägledarens arbetsuppgift blir att handleda och komma med förslag på vad som kan göras 

(Skolverket, 2013). 

Vilka arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledarna förmodar att deras chef ser som 

viktigast svara alla fyra att det är de arbetsuppgifter respektive vägledare utför. Det kan härröras till de 

allmänna rådens beskrivning på arbetsuppgifter här ovan i texten (Skolverket, 2013). Två av 

rektorerna har inte svara på frågan om deras studie- och yrkesvägledare vet vilken arbetsuppgift som 

de anser är den viktigaste på grund av att de inte studie- och yrkesvägledarnas chefer. De två andra 

rektorerna svarar att studie- och yrkesvägledaren vet detta och att en dialog förs om arbetsuppgifterna. 
När det gäller vem som ger studie- och yrkesvägledarna deras arbetsuppgifter är rektorerna 

överens och de anser att det är av dem studie- och yrkesvägledarna har blivit delegerade sina 

uppgifter. Studie- och yrkesvägledarna uppfattar också att de har fått sina arbetsuppgifter av sin rektor 

vilket stämmer väl överens med styrdokumenten (SFS, 2010:800 och Skolverket, 2013). Studie- och 

yrkesvägledarna har ingen skriftlig arbetsbeskrivning vilket även två rektorer är eniga om. De övriga 

två rektorerna vet inte om det finns någon skriftlig arbetsbeskrivning. En av rektorerna menar att den 

inte tror på en skriftlig arbetsbeskrivning och anledningen till detta är att en sådan begränsar studie-



och yrkesvägledarens arbete. Rektorn vill istället ha en öppen och ständigt pågående dialog med 

studie- och yrkesvägledaren. Tre rektorer tycker att det är deras ansvar att en arbetsbeskrivning görs. 

Den fjärde rektorn har valt att inte svara på frågan. Alla studie- och yrkesvägledarna anser att rektor är 

den som är ytterst ansvarig för att göra en arbetsbeskrivning vilket överensstämmer med de allmänna 

råden (Skolverket, 2013). 
Studie- och yrkesvägledarna upplever att de känner till de allmänna råden väl och två av 

rektorerna känner till de allmänna råden. Två rektorer känner inte till dem. När det gäller arbetet med 

vägledning i vid bemärkelse tycker majoriteten av rektorerna och alla studie- och yrkesvägledare att 

detta arbete behöver utvecklas vilket även påpekas av skolinspektionen (2013:5). I den snäva 

vägledningen följs de allmänna råden mycket bra anser både studie- och yrkesvägledarna och 

majoriteten av de intervjuade rektorerna. Om en förändring av arbetet utifrån de allmänna råden ska 

genomföras är detta ett samarbete mellan rektor och studie- och yrkesvägledaren anser tre av 

rektorerna. Den fjärde rektorn  har inte svarat. Studie- och yrkesvägledarna anser att ett tydligt 

ledarskap, en huvudmannaplan och att kommunen måste ta ett ansvar är några saker som måste till för 

att en förändring ska kunna komma till stånd. Det är dock rektor som måste driva förändringsfrågan 

anser studie- och yrkesvägledarna. 
Diskussioner förs utifrån de allmänna råden mellan de olika professionerna anser studie- och 

yrkesvägledarna. Två av rektorerna anser att diskussioner i varierad grad har förts medan de andra två 

rektorerna inte har samtalat alls om detta. 

8. Diskussion 

8:1 Slutdiskussion 
Utifrån vårt resultat och analys anser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar. 

När vi började diskutera vad vårt arbete skulle handla om  fastnade vi för studie- och 

yrkesvägledarens arbetsuppgifter och hur olika de kunde vara trots att de allmänna råden från 

Skolverket angående hur man ska arbeta med studie- och yrkesvägledning, nu har funnits i några år. 

Hur ser då vägledaren på sina arbetsuppgifter och hur ser dennes chef på dem? Innan vi påbörjade 

studien hade vi en hypotes om att synen på arbetsuppgifterna skulle skilja sig åt. Men under arbetets 

gång upptäckte vi att det inte är riktigt så. De arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledaren själv 

har ansvar för att utföra, de utförs på alla de skolor vi har intervjuat en rektor eller studie- och 

yrkesvägledare på. Det som också framkommer i intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna är att 

de allihop upplever att deras tjänst är en ren studie-och vägledartjänst. Här kan vi stärka det som 

Wennström och Folkesson (2008) tar upp i sin studie att det går mot mer rena tjänster som bara 

innehåller vägledning och inget annat. Det menar vi är en positiv progression. Men när det gäller de 

arbetsuppgifter som ska genomföras tillsammans med någon annan yrkesgrupp är inte det lika lätta att 



få till. Det anser vi kan bero på att studie- och yrkesvägledaren inte har tid för alla arbetsuppgifter för 

att man jobbar halvtid på skolan. En annan förklaring är att rektorn inte har förankrat att den vida 

vägledningen är hela skolans ansvar och på så vis stöter man på problem som studie- och 

yrkesvägledare när det gäller  att få till det arbetet. Vi menar också att det kan bero på att rektorn i sin 

tur inte är insatt i vad som står i de allmänna råden och på så vis blir inte samarbetet av. Vi reagerar på 

att två rektorer inte känner till råden. Även om de två rektorer inte är chefer över studie- och 

yrkesvägledaren anser vi ändå att arbetar de i skolan och har en chefsposition då ska de åtminstone ha 

kännedom om detta dokument.   

Vad beträffar hela skolans ansvar för vägledning har ingen skola kommit långt i det arbetet. 

För att ta reda på vad som görs på olika lektioner upplever vi och en studie- och yrkesvägledare i 

studien att det behöver göras en kartläggning över vilket arbete som redan sker i klassrummen. För att 

därifrån gå vidare och göra en arbetsplan, där den vida vägledningen ingår. Vi förmodar att många 

lärare arbetar med vid vägledning men att samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare 

behöver stärkas. 
En annan orsak till varför arbetet med den vida vägledningen är svårt att få till, är att 

rektorerna på skolorna inte är medvetna om vad den innebär. I vissa fall har det också kommit fram i 

intervjuerna att alla rektorer inte heller vet om att en av deras arbetsuppgifter är att se till att den vida 

vägledningen på skolorna ska bli av. Om det ska till en förändring här menar vi att frågan vägledning 

måste lyftas på en högre nivå i kommunen. Här har framkommit att en hel del arbete är på gång eller 

har gjorts i de kommuner som har deltagit i studien. En kommun har en huvudmannaplan men har 

dock inte kommit igång att arbeta med den ännu. I den andra kommunen är arbetet kring att få till en 

huvudmannaplan på gång och kommer att presenteras inom en snar framtid. Det här är något en del av 

våra studie- och yrkesvägledare i intervjuerna har sagt sig sakna, just för att få till arbetet med den 

vida vägledningen. Vilket kan se som en fara med att sätta stor tillit till denna huvudmannaplanen är 

att när det förr har tagits fram arbetsplaner för studie- och yrkesvägledare, har de inte arbetats efter, 

utan mer fungerat som hyllvärmare. För att få till det den här gången ser studie- och yrkesvägledarna 

att det är rektorerna på skolorna som måste initiera till förändringen men att vägledaren kan bistå med 

sin expertis. Som svar på vår frågeställning om hur väl studie- och yrkesvägledare och rektorer känner 

till de allmänna råden och hur man arbetar med dem på skolorna, kan vi dra slutsatsen att alla 

vägledare som vi har intervjuat uttrycker att de känner till dem väl. I den snäva bemärkelsen anser de 

även att de arbetar efter dem precis som de ska. Men när det gäller den vida  finns det mycket kvar att 

förbättra. När det gäller rektorerna  kan vi utifrån intervjuerna hävda att även de känner till de 

allmänna råden väl, när det gäller den snäva vägledningen. Där finns det inga problem med att 

beskriva studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter.  

Men vägledningen i den vida bemärkelsen så har rektorerna en varierande kunskap om vad 

den innebär. Vi upplever även att det inte har satt sig in i sin roll när det gäller vad den vida 

vägledningen innebär. Här menar vi att rektorerna behöver uppdatera sig på forskning om hur barn 



redan från tidig ålder påverkas och begränsar sig inför deras yrkesval. Om rektorerna till exempel 

skulle få sätta sig in i vad Gottfredsson har kommit fram till i sin teori om kompromisser och 

begränsningar. Den teorin visar på att barn redan i från 3-4 årsålder börjar välja bort yrken och 

karriärvägar (Andergren, 2015). Det här ser vi till ett stort argument till att vägledning bör genomsyra 

all undervisning redan i tidig skolålder även ner i förskoleklass. Vissa av rektorerna tar också upp att 

det är viktigt att vägledningens uppgift är att hjälp eleverna se möjliga utbildningar och karriärvägar 

bortom deras kön, klass och etnicitet. Här upplever vi att det kan vara en vinning i att hela skolan tar 

sitt ansvar, som när ett studiebesök bokas in, att då fråga om det på sjukhuset exempelvis finns någon 

manlig sjuksköterska som kan hålla i besöket. Detta för att bryta mönstren som kan vara på väg att 

implementeras hos eleverna. Vägledarföreningens etiska riktlinjer för vägledare är också en aspekt 

som studie- och yrkesvägledaren har att förhålla sig till i både den snäva och vida vägledningen. Där 

studie-och yrkesvägledaren ska ta hänsyn till elevernas önskan om framtida studie-och yrkesplaner. 

Några av de rektorer som vi intervjuade fick vi förklara för vad den vida vägledningen innebär och 

vilka yrkesgrupper som har ansvar för att eleverna ska få tillgång till vägledningen. 
Något vi har regerat på i vår undersökning är när studie- och yrkesvägledare arbetar på flera 

skolor i en och samma kommun. Vi har inte ställt några frågor kring detta men det som vi har funderat 

på är vilken kvalitet vägledningen får på dessa skolor. Hur kan studie- och yrkesvägledaren jobba med 

vägledning i vid bemärkelse om han eller hon arbetar på en skola med 300 elever och är där 40%? 

Under sådana här arbetsvillkor förstår vi att arbetsuppgifterna blir väldigt inriktade mot 

gymnasievalet. Detta framkommer också i intervjuerna. Att vara delaktig i elevhälsoteam samt arbeta 

med vägledning i de lägre åldrarna är det inte på tal om för dessa vägledare.   

8:2 Metod-diskussion 
En vinkling som skulle ha varit intressant att ta med i undersökningen är intervjuer med huvudmän 

och lärare för att titta på alla professioner som tas upp i de allmänna råden. Det skulle ha gett en 

bredare bild av hur arbetet utifrån de allmänna råden genomförs och då framförallt lärarnas insatser i 

klassrummet. Huvudmännens tankar kring hur arbetet med vägledning i vid bemärkelse ska förankras i 

skolans vardagliga arbete är något som också skulle ha varit intressant att fått undersöka. 
Om alla rektorer som vi intervjuat skulle ha haft chefsansvaret för vägledarna skulle vårt resultat 

kanske ha sett annorlunda ut. Inför en intervjustudie, bör man fråga informanterna vilket 

ansvarsområde de har utifrån sin profession. På så sätt skulle andra informanter valts för studien. Det 

som i efterhand kommit upp är att det hade varit intressant att undersöka en kommun, där man 

intervjuar alla vägledare och rektorer. På så sätt anser vi att studien skulle kunna ligga till grund för en 

kartläggning på hur arbetet med vägledning bedrivs i dagsläget. 
Utifrån vår studie kan vi bara dra slutsatser som rör de skolor där våra informanter är 

verksamma. 



Om det är något som ska förbättras eller som skulle ändras på  i efterhand, är att prov intervjuer skulle 

ha utförts inför studien. Detta för att det vid någon intervju har ägnats tid åt att förklara eller 

omformulera vissa frågor och då framför allt till rektorerna. Det kan också ha att göra med att två av 

rektorerna inte har ansvaret för studie- och yrkesvägledarna.   

 
8:3 Vidare forskning 
En fråga som vi anser är intressant att gå vidare med är att undersöka hur stort rektorns intresse för 

vägledning i vid bemärkelse är? Om rektor inte ser någon vinning i vägledningen kan det vara svårt att 

få till det hos övriga medarbetare på skolan. Skolan spelar en viktig roll ur många olika aspekter och 

då kan det vara lätt att välja bort de ämnens som de inte har stor kunskap om eller inte anser är lika 

viktiga, som till exempel tematiskt arbete eller en till en undervisning. Det är ju viktigt att komma ihåg 

och påminna varandra i skolan att vägledning är något som ska genomsyra all undervisning oavsett 

vilken arbetsform som gäller. Det är viktigt att ge eleverna ett sammanhang mellan skola och arbetsliv. 

Målet med skolan är ju att rusta eleverna till att som vuxna bli goda samhällsmedborgare som kan göra 

väl underbyggda val. En annan vinkling på den här frågan kan vara att man utgår ifrån lärar- eller 

elevperspektivet. För att se hur de upplever arbetet som utföras av studie- och yrkesvägledaren men 

också se om de vet om skillnaden mellan den snäva och vida vägledningen och sist men inte hur de 

uppfattar att de får studie- och yrkesvägledning på lektionerna. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till studie- och yrkesvägledare 
 

Arbetsuppgifter: 
Vilka arbetsuppgifter har du? 
Hur har du fått dessa arbetsuppgifter? 
Om du måste gradera dina arbetsuppgifter, vilka är de (2) absolut viktigaste uppgifter?  

Vad gjorde att du valde just dessa? 
Vilka uppgifter är de minst viktiga?  

Vad gjorde att du valde just dessa? 
Vilka arbetsuppgifter anser din chef är dina viktigaste arbetsuppgifter tror du? 

 Motivera ditt svar. 
Hur kan du koppla dina arbetsuppgifter till de allmänna råden när det gäller vägledning i vid 

respektive snäv bemärkelse? 
 

Arbetsbeskrivning: 
Vilken arbetsbeskrivning finns gällande din studie- och yrkesvägledartjänst?  

Vad anser du om arbetsbeskrivningen?  

Vem har utformat din arbetsbeskrivning? 
 

Allmänna råden: 
Hur väl känner du till de allmänna råden? Hur anser du att de följs på din skola? 

Om du vill ha en förändring gällande arbetet utifrån de allmänna råden, vem anser du då ha ansvaret 

för detta?  

Om du vill ha en förändring, vad skulle krävas för att genomföra den? 

Vilka diskussioner förs gällande studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter utifrån de allmänna 

råden bland dina studie- och yrkesvägledarkollegor samt pedagoger och rektorer på din skola? 
Vilka anser du är de viktigaste arbetsuppgifterna att lyfta upp till diskussion?  

Motivera ditt svar. 

  



Bilaga 2 

Till rektor: 
 

Arbetsuppgifter: 
Vilka arbetsuppgifter anser du att studie- och yrkesvägledaren har? 
Hur har studie- och yrkesvägledaren fått sina arbetsuppgifter? 
De arbetsuppgifter som en studie- och yrkesvägledare har, vilka anser du är de viktigaste? Vad gjorde 

att du valde just dessa? 
Vilka uppgifter anser du är minst viktiga? 
Vad gjorde att du valde just dessa? 
Vet din studie- och yrkesvägledare vilka arbetsuppgifter som du anser är de viktigaste för 

honom/henne? Motivera ditt svar. 
Hur kopplar du studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter till de allmänna råden när det gäller 

vägledning i vid respektive snäv bemärkelse? 
 

Arbetsbeskrivning: 
Finns det någon arbetsbeskrivning för studie- och yrkesvägledaren? 
Om nej, vem anser du har ansvaret för utforma en arbetsbeskrivning? 
Vad anser du om arbetsbeskrivningen? 
Vem har utformat arbetsbeskrivningen? 
 

Allmänna råden: 
Hur väl känner du till de allmänna råden? 
Hur anser du att de följs på din skola? 
Hur skulle du vilja arbeta utifrån dem när det gäller vid vägledning? 
Hur skulle du vilja arbeta utifrån dem när det gäller snäv vägledning? 
Om du vill ha en förändring gällande arbetet utifrån de allmänna råden, vem anser du då ha ansvaret 

för detta? 
Vilken förändring är det som du eventuellt vill ha? 
Om du vill ha en förändring, vad skulle krävas för att genomföra den? 
Vilka direktiv har fått du gällande vägledning i vid respektive snäv bemärkelse? 
Hur förankrar du dessa direktiv i din organisation? 
Vilka diskussioner förs gällande vägledarens arbetsuppgifter utifrån de allmänna råden bland dina 

rektorskollegor samt pedagoger och studie- och yrkesvägledare på din skola? 
Vilka anser du är de viktigaste arbetsuppgifterna att lyfta upp till diskussion? 
Motivera ditt svar. 



Bilaga 3 
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