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Sammanfattning  
Syftet med arbetet är att granska på vilket sätt några grundskolor i Umeå kommun arbetar med 
studie- och yrkesvägledning. Det som särskilt ska belysas är om det finns en upprättad 
verksamhetsplan kring studie- och yrkesvägledning och om det sker i enlighet  med gällande 
styrdokument. Undersökningsmetoder för arbetet är dels genom telefonintervjuer, frågor i textform 
samt granskning av styrdokument och tidigare forskning. Analys av det empiriska materialet har 
främst utgått från styrdokument som är en grund för hur grundskolor skall jobba och uppnå målen 
som det formuleras i dem.  

Tidigare forskning visar på att det finns klara brister inom arbetet studie- och yrkesvägledning och 
detta har visat sig i mångfaldiga granskningar och forskningsrapporter. I gällande styrdokument som 
till exempel Skollag 2010:800 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  
(Lgr11) så finns det riktlinjer och mål för hur vägledning som skolan ska förhålla sig till. Exempel i 
Lgr11 formuleras det i målen att alla elever ska kunna ta ställning och välja bland olika valmöjligheter 
inför sin framtid.  

Skolinspektionen gjorde under 2006 och 2013  granskning av bland annat grundskolorna i Umeå 
kommun. Det som framkom i denna undersökning var att även i Umeå kommun så fanns det brister i 
vägledningsinsatserna. De undersökta grundskolorna för de lägre åldrarna, årskurs 1-6, inom detta 
arbete visade sig inte ha någon verksamhetsplan för vägledningsarbete, trots styrdokument förordar 
detta. Umeå kommun utför en elevenkät vartannat år för grundskolans högre åldrar, årskurs 7-9 och 
i den senaste 2015 visade det brister ifråga om elever fått information om framtida studie- och 
yrkesval och träffat vägledare enskilt. Ju lägre årskurs eleverna gick desto färre hade fått information 
och träffat vägledare.  

 

 

Nyckelord: Val, framtid, styrdokument, styrning.  
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1. Inledning   
I dagens samhälle ställs människor många gånger under livet inför avgörande studie- och yrkesval. 
Elever i den svenska skolan tvingas välja allt tidigare och i lägre åldrar om vad de vill göra i framtiden 
ifråga om studier och yrkesliv. Det är en ständigt pågående process som löper genom hela skoltiden, 
allt från språkval till  ”vad man ska göra när man blir stor”. För att göra goda val, krävs det en god 
självkännedom, veta vem man är och vad man vill. God vägledning och vägledninginsatser ska stärka 
elever för att bygga upp detta.                                                                                                                     
Skolan är en stor del i elevens kunskapsutveckling och har även ett ansvar gentemot elevernas 
framtida studie- och yrkesval som formulerat i styrdokument, såsom Skollagen 2010:800 och  
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11).  Mål och riktlinjer för 
skolan är oavsett bakgrund så ska elever kunna granska och ta ställning till de olika val de ställs inför 
inom skolans verksamhet. Val som ska leda dem mot vidare studier och yrkesliv (om de så önskar), 
och som ska bli rätt för dem. Det är högt uppsatta mål och riktlinjer som krävs av skolan och det har 
visat sig, många skolor inte klarar måluppfyllelsen som det formuleras i styrdokument. Påtalande 
brister som visat sig genom olika granskningar är styrning och prioritering av vägledningsarbetet. 
Även så påbörjas inte vägledningsinsatserna förrän elever står inför porten till gymnasievalet och inte 
som en process genom skoltiden.  
Inom ramen för detta arbete ska det granskas hur några grundskolor inom Umeå kommun arbetar 
med vägledning utefter de mål och riktlinjer som formuleras i styrdokument och från huvudman (För- 
och grundskolenämnden). Umeå universitet är en de kommuner som erbjuder yrkesutbildningen 
studie- och yrkesvägledare, och därför anser författaren att det är en intressant aspekt och se hur väl 
vägledningsarbetet fungerar på några grundskolor i kommunen. Det som bland annat ska granskas är 
om det finns någon verksamhetsplan kring vägledning för grundskolor i Umeå kommun och om det 
finns, vilket vägledningsarbete har man? Många rikstäckande granskningar med olika infallsvinklar på 
vägledningsarbete, har gjorts under åren, och ända sedan 1970- talet fram till idag, har inte 
måluppfyllelsen enligt styrdokument (Lovèn, 2015, s.26-27) fungerat eller uppfyllts som det borde. 
Detta arbete ämnar se är hur några av grundskolorna i Umeå kommun uppfyller mål och riktlinjer för 
vägledning utifrån styrdokument.  
Arbetet vänder sig till studie-och yrkesvägledare, rektorer och skolans övriga personal , för att få en 
bild av hur några grundskolor i Umeå kommun arbetar med vägledningsfrågor.   
  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att granska på vilket sätt några grundskolor i Umeå kommun arbetar med 
studie- och yrkesvägledning . Det som särskilt ska belysas är om det finns en upprättad 
verksamhetsplan kring studie- och yrkesvägledning och om det sker i enlighet med gällande 
styrdokument.  

Frågeställningar 

- Vilka riktlinjer kring studie- och yrkesvägledning från huvudman i Umeå kommun finns som 
grundskolorna ska förhålla sig till? 

- Arbetar man på grundskolorna i Umeå kommun utefter en verksamhetsplan som är baserad 
på styrdokument- och huvudmannens riktlinjer för studie- och yrkesvägledning? 

- Och om det finns en verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning, på vilket sätt jobbar 
man då? 
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2. Bakgrund  
Under detta kapitel kommer det kortfattat presenteras en bakgrund för att ge läsaren en förståelse 
kring de rådande styrdokumenten och huvudman,  samt tidigare granskningar av Umeå kommuns 
skolor. De styrdokument som tas upp är;  Skollagen 2010:800, Lgr11 och Skolverkets -  allmänna råd 
med kommentarer- arbete med studie- och yrkesvägledning (2013). 

2.1 Vad säger styrdokument och huvudman om studie- och yrkesvägledning 
Studie- och yrkesvägledning innefattar både en personlig vägledning som är mer mot den enskilda 
individen eller gruppen och en vägledning som mer kan kopplas till en samverkan med arbetslivet 
(Sveriges kommuner och Landsting, 2013, s.17). Den personliga vägledningen, eller vägledning i snäv 
bemärkelse är den man mest kopplar till yrkesrollen och som är mest vanlig inom skolväsendet. 
Denna typ av vägledning handlar främst om elevers framtida studie- och yrkesval som många gånger 
innebär vägledningssamtal, enskilt eller i grupp. Vägledning i vid bemärkelse är den verksamhet som 
skolan och huvudman kan erbjuda  eleverna som en förberedelse när det kommer till framtida 
studie- och yrkesval. Vägledning i vid bemärkelse är kortfattat sagt det som sker utanför det 
professionella personliga samtalet med vägledaren och är ett arbete för hela skolans personal, såsom 
bland annat rektor och lärare (SKL, 2013, s.17). Många gånger kopplas begreppet vägledning vid 
bemärkelse ihop med studie- och yrkesorientering, då det båda är kopplat till att stärka och ge elever 
erfarenhet och kunskap om arbetslivet. Inom ramen för detta arbete är det vägledning i vid 
bemärkelse som det kommer att läggas fokus på.  

 Enligt skollagen (2010:800) så är det huvudmannen som ansvarar för att skolans verksamhet bedrivs 
enligt bestämmelserna som de formuleras i lagar och förordningar, samt uppnår de nationella kraven 
(SKL, 2013, s.19). Samtidigt som huvudman är ansvarig och måste förhålla sig till detta så finns det 
även ett utrymme för att själv avgöra hur verksamheten ska utformas. Ser vi till 
vägledningsverksamheten som elever ska ha tillgång till för deras framtida val av studier och arbete 
så finns det en stor frihet för huvudman hur man väljer att bedriva och organisera detta ner på en 
kommunal nivå (Skollagen 2010:800) men fortfarande efter styrdokumentens mål och riktlinjer. 
Huvudman inom Umeå kommun är för- och grundskolenämnden och de som ansvarar över att 
grundskolorna inom Umeå kommun efterföljer och uppfyller enligt gällande styrdokument (Skollagen 
2010:800, Kap.2). Enlig läroplanerna för grundskola och gymnasieskola ska elever erbjudas 
vägledning och information om bland annat utbildningar, yrkesinriktningar och arbetsmarknad. 
Granskas läroplanen närmare för grundskolan så finns det tydliga riktlinjer för hur skolan och dess 
personal ska arbeta med vägledningsinsatser. Rektor har till exempel ett ansvar för att upprätta och 
utveckla ett samarbete mellan skolan och arbetslivet, men är även den som är ansvarig för planering 
och uppföljning (Skollagen 2010:800, Kap.4) samt ansvarar för att det finns en gemensam målbild på 
skolan när det kommer till vägledning (SKL, 2013, s.38). Utbildningen, även då innefattat vägledning, 
ska genom systematisk tillsyn och statlig kvalitetsgranskning (Skollagen 2010:800 , Kap.4) 
upprätthålla att skolan håller god kvalitet som det formuleras i styrdokument. Ett steg ner i ledet, till 
verksamheten som i flesta fall är rektorn på skolan, skriver Skollagen (2010:800, Kap, 4) att denne 
ansvarar för att utveckla, planera och utvärdera utbildningen, och att det ska ske i medverkan med 
personalen på skolan. Lgr11 skriver tydligt om vikten av att elever ska kunna göra väl underbyggda 
val inför framtiden inom området av studier och yrken, som både huvudman, rektor och övrig 
personal på skolan ska jobba efter. I kapitlet 2.6 Skolan och omvärlden (Lgr11) skriver man att skolans 
mål för eleverna är; 
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x ”Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,  
x Har inblick i närsamhället och dess arbets-, och kulturliv, och 
x Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och andra länder” (Lgr, 

kap.2.6)                          

Detta utdrag ur Lgr11 ger en kort, men bra bild av vad som förväntas av skolorna inom området för 
vägledning. All personal inom skolan har ett visst ansvar för att uppfylla det inom lag och läroplan, 
men framförallt rektor som är ansvarig över verksamheten och huvudman som har det kommunala 
ansvaret. 

2.2  Skolverkets allmänna råd 
På uppdrag av regeringen utvärderar och styr Skolverket kommuner och skolors arbete. Syftet med 
Skolverkets arbete är att förbättra resultat och kvalitet (Skolverket.se). Skolverket har gett ut skriften 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer- arbete med studie- och yrkesvägledning (2013) som ska 
agera som ett stöd för arbetet med studie- och yrkesvägledning utifrån gällande styrdokument. De 
allmänna råden vänder sig till huvudmän, rektorer och övrig personal som jobbar inom skolan. Råden 
syftar till att visa hur man kan och bör arbeta för att uppnå de mål och krav som ställs på skolans 
verksamhet för studie- och yrkesvägledning. För att förenkla förståelsen av de allmänna råden så har 
kommentarer tillagts med utgångspunkt från styrdokument.  

2.3 Skolinspektion i Umeå kommun 
Under 2005-2006 granskade Skolinspektionen samtliga skolor i Umeå kommun inom 
”förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning samt 
vuxnas lärande” (Skolinspektionen, 2006, s.1). Syftet var att granska ”hur verksamheten genomförs 
samt dess förutsättningar och resultat” (Skolinspektionen, 2006, s.1). För att bedöma hur 
verksamheten uppfyller statens krav så görs bedömningarna utifrån skollag, läroplan och 
styrdokument inom skolväsendet. Resultaten av inspektionen visade att det var ett flertal områden 
som behöver förbättras inom Umeå kommun och detta gällde de flesta av skolorna. Det visade sig att 
det finns klara brister på det övergripande kvalitetsarbetet i Umeå kommun som har hängt med från 
tidigare år. Kvalitetsredovisningen på skolorna innehåller ingen tydlig och samlad bild på hur väl man 
lyckats med de nationella målen och det ”saknas till stor del en systematik för att redovisa och 
analysera resultat” (Skolinspektionen, 2006, s.2). Även så fann man att uppföljning och utvärdering 
av verksamheterna är delegerad från huvudman ner till skolorna, och det görs tillexempel inga 
systematiska uppföljningar av ”de yngre elevernas kunskapsutveckling” (Skolinspektionen, 2006, 
s.2)som rör hela utbildningen, utan endast i basämnena matematik, svenska och engelska.  

Umeå kommun redovisade att det har gjorts åtgärder som ska förändra utbildningsverksamheten 
med syfte att underlätta bland annat ledning, styrning och samordning. Däremot är det i många fall 
detta inte fungerar enligt Skolinspektionen (2006) och otydlighet i kommunens styrning, ledning och 
ansvarsfördelning fanns kvar från granskningar från tidigare år. I fråga om skolledningen, så såg man 
att budgetfrågor var mycket mer prioriterat än det pedagogiska arbetet och skolutvecklingen var 
antingen lågt prioriterat eller som många gånger riskerade att utebli. Även ledningsansvaret för det 
pedagogiska arbetet som ligger på rektor var bristfällig i många fall enligt Skolinspektionen (2006, 
s.2). 

Under 2012-2013 utförde Skolinspektionen (2013a) en tillsyn av grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola samt förskola och fritidshem. Syftet var att undersöka i vilken 
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mån förutsättningar ges för att kunna nå de nationella målen. Statistik från Skolverket visade att 
eleverna i grund- och gymnasieskola i Umeå kommun har ett resultat som är högre än genomsnittet i 
Sverige. Däremot så är det stora skillnader i resultaten på skolorna. Det man kunde se är att det finns 
en trend, som visar på samband mellan ”elevernas kön, sociala bakgrund och föräldrars 
utbildningsnivå” (Skolinspektionen, 2013a, s.8). Dessa faktorer påverkar elevernas resultat markant. 
Det man kunde se var att Umeå kommun har en hög andel elever där föräldrar har 
eftergymnasielutbildning och ett mindre antal elever med utländsk bakgrund i jämförelse med det 
svenska genomsnittet. Skolinspektionen gjorde en bedömning att Umeå kommun bör vidta mer 
åtgärder för bakomliggande faktorer som ovan nämnda för att eleverna ska få likvärdig utbildning 
och ”förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2013a, 
s.8).  

Vidare visade inspektionen på fler områden som det behöver vidtas åtgärder, främst ifråga om 
kvalitetsarbetet, både inom kommun och enhet. De uppföljningar som prioriteras då vid tiden för 
inspektionen var främst provresultat. Det finns bland annat ingen dokumenterad uppföljning av 
kunskapsresultat i gymnasiskolan eller grundskolans lägre årskurser. Skolinspektionen (2013a, s.9) 
bedömde att Umeå kommun måste se till att på versamhets- och enhetsnivå samt kommunnivå, göra 
sammanställningar och analyser av resultat och måluppfyllelse.  
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3 Tidigare forskning 
Under kapitlet tidigare forskning, kommer det presenteras för läsaren en översiktsbild kring tidigare 
forskning inom studie- och yrkesvägledningområdet. 

3.1 Brister i studie- och yrkesvägledning i grundskolan 
Skolinspektionen (2013b) gjorde en granskning på kvaliteten av studie- och yrkesvägledning på 34 
skolor. En vikig utgångspunkt var att genom väl fungerande studie- och yrkesvägledning ska elever få 
en god grund att fatta betydelsefulla beslut inför framtiden. En av huvudfrågorna var; ”Ges alla 
elever tillgång till kontinuerlig vägledning av sådan kvalitet att eleverna kan göra medvetna och väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning?” (Skolinspektionen, 2013b, s.6). 
Resultaten i granskningen visar på brister i vägledningen och  det man tydligt kunde se var att 
vägledningen var lågt prioriterat och saknar ansvarsstyrning där huvudman delegerar ansvaret till 
rektor som i sin tur delegerar det till den enskilde vägledaren (Skolinspektionen, 2013b, s.6). 
Vägledningen  var ofta begränsad till enskilda satsningar när det kommer till gymnasievalet och inte 
som en process som ska följa eleverna genom hela deras utbildning.  

3.2 Hela skolans ansvar 
(…)”alla har mycket att tjäna på om skolan kan få barn, ungdomar och elever att lära känna sig 
själva, sina styrkor och intressen” (Skolverket, 2008, s.17). 

 I Skolverket (2008) Kvalitet i studie- och yrkesvägledning -hela skolans så gjordes det på regeringens 
uppdrag ett material med ambition att stödja kvalitetshöjningen inom studie- och yrkesvägledningen. 
Syftet var att försöka frammana en diskussion bland kommuner, huvudmän och verksamma i skolan 
kring studie- och yrkesvägledning. Det man presenterade i materialet var genom intervjuer med 
verksamma inom skolverksamheten som forskare och ”policymakers” (Skolverket, 2008, s.6) olika 
tankar och perspektiv på kvalitativ vägledning. Vägledningen man diskuterade särskilt var vägledning 
i vid bemärkelse, den verksamhet som innefattar det som ska förbereda elever för framtida studie- 
och yrkesval, såsom kännedom om till exempel studiealternativ, yrken och näringsliv. De flesta 
yttranden i materialet har en grund ur skolverkets rapporter 2005 och 2007 där man kom fram till att 
det var ”allvarliga brister” (Skolverket, 2008, s.6) och skillnader i olika kommuner i studie- och 
yrkesvägledningen, som bland annat tillgång på vägledning och ansvarsstyrning. Många av de 
intervjuade lyfter fram att det råder dålig samverkan i studie- och yrkesprocessen med näringsliv för 
att elever ska få tillgång till erfarenhet från arbetslivet som ska stärka inför framtida val. 

3.3 Måluppfyllelse 
Anders Lovén, doktor i pedagogik och universitetslektor på Malmö högskola, har som redaktör för 
Karriärvägledning- en forskningsöversikt (2015) med medskribenter skrivit en ”forskningsbaserad 
översikt av karriärvägledningsfältet” som berör flera områden inom vägledningsarbetet. Exempel är 
den svåröversiktliga studie- och arbetsmarknaden, brister i vägledning och mest relevant för detta 
arbete, brister i måluppfyllelse. Intressant är hur man genom forskning, redan från 1970- talet sett 
att den svenska målsättningen som formuleras i läroplaner har haft tydliga ambitioner kring 
vägledningsarbetet men som inte uppnåtts. Läroplanen talar för att ge elever självkännedom och 
kunskap om omvärlden som berör utbildning , yrken och arbetsmarknad. Det man däremot kan se är 
att i verkligheten så har målstyrningen som den är formulerad i läroplan, aldrig har fungerat 
(Lovén,2015,s. 26-27). Ett exempel är hur man delegerar ansvarsområden från kommunnivå ner till 
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verksamheten, flesta fall rektor, och sedan de i sin tur till den som mest är kopplad till uppgiften, och 
då i detta fall studie- och yrkesvägledaren. Detta är mycket vanligt inom vägledning, särskilt ifråga om 
vägledning i vid bemärkelse. Varken huvudman eller rektor har visat sig prioritera dessa frågor och 
man delegerar ansvaret till den enskilda vägledaren. Även så visar det sig att intresset för 
vägledningsarbetet är liten från ledningens sida. Detta medför att vägledare blir ensamma i sitt 
arbete, utan mandat (Lovén, 2015,s.32) och ska försöka bedriva sitt arbete och uppnå de 
målsättningar som finns i styrdokument. 

3.4 Framgångsrika exempel på studie- och yrkesvägledning 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gjorde en undersökning 2013; Framtidsval och arbetsliv - 
Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning där man ville lyfta fram och visa hur 
kommuner kan arbeta framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning och arbetslivsfrågor i skolan. 
Undersökningen baseras på 10 kommuner som systematiskt arbetar med vägledningsfrågor(SKL, s.6). 
Det kommunerna hade gemensamt är att de har höga ambitioner inom vägledning och samverkan 
med arbetslivet. Det som skiljde dem åt var antal anställda studie- och yrkesvägledare, organisering 
och om kommunen även innefattade friskolor. En intressant del med denna undersökning är hur 
vissa kommuner har studie- och yrkesvägledning genom hela skoltiden, såsom styrdokument 
förordar. Ett exempel är Vetlanda kommun där varje barn gör en framtidsplan redan i förskolan som 
sedan följs upp under hela skoltiden. I kommunen anser man att detta gör eleverna mer medvetna 
om sina tankar om framtiden. Målet är att vägledning ”i både snäv och vid bemärkelse ska löpa som 
en röd tråd genom hela skolsystemet” (SKL, 2013, s.42). Ytterligare exempel på vägledning genom 
hela skoltiden är Falköpings kommun där man jobbar efter en modell som kallas VISA. Modellen 
sträcker sig från förskolan ända till gymnasiet och vuxenutbildning där utgångspunkten är 
entreprenöriellt lärande. Syftet med VISA är ett eleverna ska ges möjligheten att bekanta sig och 
möta olika arbetsplatser och yrken. Det kommunen vill åstadkomma med VISA- modellen är att 
elever ska bli medvetna om skolämnenas koppling till yrken och då få bättre förutsättningar att göra 
framtida studie- och yrkesval (SKL, 2013, s.45). 

Det man kan se från denna undersökning är vilka gemensamma styrkor och utmaningar för 
bedrivandet av studie- och yrkesvägledning om vissa faktorer uppfylls. Dessa faktorer är citerat; 

”Det är en styrka för arbetet med studie- och yrkesvägledningen om: 

¾ Det finns politiskt satta mål för verksamheten med återrapportering till politiken. Målen har 
konkretiserats i arbetsplaner med en tydlig ansvarsfördelning. 

¾ Studie- och yrkesvägledningen upplevs vara hela skolans ansvar. Det finns förutsättningar för 
samarbete och kollegialt lärande mellan vägledare och annan skolpersonal. 

¾ Studie- och yrkesvägledarna arbetar tillsammans med gemensamma metoder, verktyg och 
arbetsmaterial. Där det är möjligt arbetar vägledarna i mer än en skolform. 

¾ Vägledningen utgår från elevens behov. Det finns en bredd i vägledningsinsatserna, vilket 
ökar tillgängligheten för eleverna. 

¾ Det finns strukturerade kontakter med det omgivande samhälls- och arbetslivet och med 
lokala arbetsgivare. 

¾ Nya arbetssätt har förankrats hos både vägledare och rektorer och tid har avsatts för att de 
ska kunna implementera och utveckla (SKL, 2013, s.7). 
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Utmaningar för studie- och yrkesvägledningen handlar om: 

¾ Att se studie- och yrkesvägledningen inte enbart som ett stöd för den enskilde eleven, utan 
som ett kunskapsområde som behandlar frågor om arbetsliv och samhälle i en vidare mening. 

¾ Att bredda fokus från vägledarna som ansvariga för verksamheten, till att studie- och 
yrkesvägledningen ses som en funktion där alla i skolan har något att tillföra. 

¾ Att börja arbeta med arbetslivsfrågor redan i tidigt i grundskolan, och sedan kontinuerligt 
genom hela skoltiden. 

¾ Att få till stånd en långsiktig samverkan med arbetslivet där både privata och offentliga 
arbetsgivare är engagerade” (SKL, 2013, s.8). 

Sveriges kommuner och Landsting (2013) visar att vissa kommuner och skolor jobbar aktivt och 
ser det som en styrka med att vägledning ska finnas som en genomgående process genom 
skoltiden. Vägledningsfrågor inom många skolor över riket kan ge en dyster bild av 
vägledningsfrågor, men viktigt är även att visa på att det finns positiva bilder som Sveriges 
kommuner och Landsting (2013) visar på inom vägledning och att synliggör styrkor och 
utmaningar att jobba vidare på. 
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4 Metod  

4.1  Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden för arbetet är skriftliga källor och via informanter. Dessa 
undersökningsmetoder kan härledas till kvalitativ metod (Denscombe, 2009,s.367). I den kvalitativa 
metoden så finns det en risk att författarens förförståelse och värderingar kan komma att spela in i 
resultat och analys av data (Denscombe, 2009, s.322), men som å andra sidan ger en djupare och 
mer nyanserad data gentemot den kvantitativa. Det kvalitativa går mer på djupet med mindre data, 
som i detta arbete, gentemot den kvantitativa som handlar mer om större mängder data. Detta 
arbete baseras på en mindre mängd data, som kan härledas till det kvalitativa.                          
Stommen i arbetet baseras på litteratur i form av styrdokument, granskningar och tidigare forskning. 
Som ett ytterligare stöd kommer telefonintervjuer och frågor i textform via e-post att utföras med 
rektorer och relevanta ansvariga i Umeå kommun, som för- och grundskolenämnden och 
utbildningskontoret i Umeå kommun. Intervjuerna som kommer utföras är kvalitativa, där 
informanterna kommer att få svara på enkla och korta frågor som lämnar utrymme för möjlighet till 
djupgående svar (Trost, 2005). Vidare så kommer intervjuernas utgångspunkt vara av 
semistrukturerad karaktär, där samma frågor ställs till samtliga informanter med möjlighet för att 
lämna ett öppet svarsalternativ. Valet av semistrukturerad intervjuform valdes på grund av dess 
flexibilitet, som att kunna få mer utförliga och nyanserade svar i jämförelse med strukturerade där 
frågorna är fasta och svarsalternativen begränsade. 

4.2 Insamling och bearbetning av data 
Kontakt av informanter och datainsamling kommer att göras via telefon, e-post och relevanta och 
tillförlitliga skriftliga källor. Telefonintervjuer kommer att göras med några rektorer på skola för att 
ställa relevanta frågor kring vägledningsarbetet och verksamhetsplan. Antal rektorer som kontaktats 
via telefon är fyra stycken och de arbetade på grundskolor för lägre åldrarna, inom spannet av 
årskurs 1-6. Tre av de fyra rektorer som kontaktades via telefon var bara så informativa att de endast 
besvarade frågan om de bedrev något vägledningsarbete eller ej. Dessa tre informanter kommer 
endast i resultatet svara på frågan ja eller nej på frågan om verksamhetsplan och arbete kring 
vägledning. Antal rektorer som kontaktas via e-post är 20 stycken och det var 7 stycken i de lägre 
åldrarna , 11 stycken för de högre åldrarna på grundskolan, som avses årskurs 7-9, sedan 3 stycken 
grundskolor som har förskola-årskurs 9. Även så kommer det skickas e-post till huvudman För- och 
grundskolenämnden i Umeå kommun som ansvariga för för- och grundskolan, samt 
Utbildningskontoret.                                                                                                                                               
Tre av de sju rektorer som jobbar på grundskola för lägre åldrar besvarade. Ingen av de elva 
rektorerna för grundskolan för högre åldrar eller f-9 besvarade på frågorna. Dock så svarade en av 
rektorerna för de högre åldrarna att denna inte var i tjänst för tillfälligt, och inte hade möjlighet att 
besvara frågorna. Inom Umeå kommun finns det cirka 50 stycken kommunala grundskolor.  I tabell 1 
redovisas de informanter som svarat och deltagit i detta arbete.                                                                                  
Datan för arbetet är telefonintervjuer, frågeställningar i textform (e-post) samt styrdokument och 
granskningar. För att bearbeta och analysera resultaten så kommer de gällande styrdokumenten till 
stor del användas. Även kommer granskningar som härleder till tillförlitliga källor användas som 
tillexempel Skolverket som är en myndigheter på uppdrag av regeringen. Även tidigare forskning 
baserad på vetenskaplig grund kommer även till viss del att användas då det ger en sammanställd 
bild inom området för studie- och yrkesvägledning. Utbildningskontoret ansvarar för Elevenkät 7-9, 
2015 (Informant 6)och enkäten innefattar alla grundskolor för de högre åldrarna. Elevenkäten har 
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från informant 6 bearbetats till en tabell för att visa på de resultat som innefattade frågor inom 
vägledning. Tabell 2, från informant 6 , visar antal elever som ingått i enkätundersökningen 2015, 
fördelat på årskurs 7-9, andel flickor och pojkar samt svarsfrekvens. Resultatet från enkäten kommer 
att användas som empiri och resultat för detta arbete och tabellen som presenteras i resultatet har 
bearbetats av författaren (Tabell 2), där andel flickor och pojkar selekterats bort då arbetet inte 
specifikt undersöker könsfördelning. Även har procent rundats upp till heltal. 

Tabell 1, Informanter 

Informant    

1. Rektor  Lägre åldrar på grundskolan 

2. Rektor   Lägre åldrar på grundskolan 

3. Rektor   Lägre åldrar på grundskolan 

4. Rektor Lägre åldrar på grundskolan 

5. Representant för för- och grundskolenämnden Umeå kommun 

6. Utbildningskontoret, Utvecklingsavdelningen.   Umeå kommun 

Rektorer 3 st endast ja/nej ifråga om vägledningsarbete Lägre åldrar på grundskolan 

 

4.3 Urval av informanter 
Vid val av informanter har dels rektorer valts ut då författaren anser de är representativa för arbetet 
utifrån syfte, då de har ett ansvar över skolans verksamhet,  även innefattande vägledningsarbete. 
Även har för- och grundskolenämnden i Umeå kommun valts ut då de är huvudman och har ansvaret 
för att grundskolorna följer styrdokument och huvudmannens riktlinjer.                                                              
Urvalet av rektorer som informanter är slumpmässig, ett 20- tal rektorer kontaktades och av de blev 
det sju stycken som valde frivillgt delta i arbetet. Författaren valde ett represantivt urval av 
informanter, bestående av rektorer från grundskola i både lägre och högre åldrar. De som valde att 
delta var inget som författaren styrde utan blev slumpmässigt. För att få ta del av elevenkäter som 
visar elevers uppfattning av vägledning på deras skola, ska även utbildningskontoret i Umeå kommun 
kontaktas som är ansvarig över Elevenkäten 7-9 , år 2015. Resultaten från enkäter kommer att 
användas som en del av empirin i arbetet. Vid kontakt av informanter så är utgångspunkten de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) både vid telefonkontakt och e-post. 
Information om arbetets syfte ska ges, samt att den information de lämnar endast kommer att 
användas i arbetet. Även kommer informanterna att upplysas om deras rätt att välja om de vill vara 
anonyma i detta arbete och att författaren kommer i den största mån möjligt behandla deras 
identitet konfidentiellt. Informanten och skolans namn kommer inte att skrivas ut i arbetet. Även 
kommer informanternas namn vid För- och grundskolenämnden och Utbildningskontoret inte uppges 
i arbetet. Dock för att dels förtydliga och dels för att nämnden och utbildningskontoret är offentliga, 
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så kommer det att skrivas ut i arbetet. Sedan har informanterna valt om de vill delta i 
telefonintervjun eller besvara frågor som skickas via e-post frivilligt.  

4.4 Reabilitet och validitet 
I kvalitativ forskning så kan reabiliteten och validitet många gånger ifrågasättas då forskaren bygger 
mycket av sitt arbete på tolkning (Denscombe, 2009,s.13). Det insamlade materialet kan komma att 
ha vissa tolkningar och värderingar från författaren. Dock så kommer en stor del av den bearbetade 
analysen baseras på styrdokument som begränsar utrymmet för alltför stor tolkning och värderingar. 
Viktigt för reabiliteten är att man beskriver arbetets tillvägagångssätt och metoder som för detta 
arbete utformas i metoddelen. I frågan av validiteten, eller trovärdigheten (Denscombe,s.380) så 
kommer relevant och tillförlitligt litteratur och forskning användas som lagar, förordningar och 
myndigheter. Dessa nämnda anses som är säkra källor som hela skolväsendet ska råda under och 
som myndigheter arbetar och tolkar utifrån. Vid frågor i textform som kommer skickas ut till 
informanter, så kommer frågorna vara enkla formulerade för att försöka minimera risken för 
misstolkning, och de kommer redovisas i bilaga (Bilaga1).  För att ingen feltolkning ska ske vid 
telefonintervjun som ska redovisas i resultaten, så har endast det som framkom tydligt och noterades 
skriftligt under samtalet användas. I resultatet kommer en del citat från informanterna användas för 
att återspegla svaren så att man som läsare för en god bild av informanternas uttryck vid 
resultatläsning. Då det endast är en handfull skolor inom Umeå kommun som ämnas undersökas (7 
stycken av cirka 50 stycken), så kan inga generella slutsatser dras, men med stöd av tidigare forskning 
och framförallt granskningar av Umeå kommun, en likhet eller skillnad eventuellt kan komma att 
visas.              

Vid urvalet av informanter så valdes För- och grundskolenämnden, Utbildningskontoret samt 
rektorer för att få respresentativa informanter för arbetets syfte; att granska på vilket sätt några 
grundskolor i Umeå kommun arbetar med studie- och yrkesvägledning. Det som särskilt ska belysas 
är om det finns en upprättad verksamhetsplan kring studie- och yrkesvägledning och om det sker i 
enlighet med gällande styrdokument. Urvalet av rektorerna som informanter blev slumpmässig då 
författaren inte kunde på förhand veta vilka eller hur många som skulle välja ställa upp. I fråga om 
validiteten av rektorerna som informanter så kan det ifrågasättas. Rektorerna blev slumpmässiga, då 
det var frivilligt att svara och det kan resultera det finns vissa bakomliggande faktorer att just dessa 
rektorer valde att delta. Inga slutsatser kan dras men möjliga orsaker kan vara att dessa rektorer ha 
ett intresse för vägledning, vill ställa upp och bidra till detta arbete, är väldigt aktiv i sitt arbete och så 
vidare, men även så behöver det inte ligga några specfika bakomliggande orsaker.  

4.5 Avgränsningar 
Arbetet kommer att avgränsas  till att undersöka grundskolan och inte övriga skolenheter för arbetet 
inte ska bli för omfattande. Informanter för detta arbete är rektor på undersökta skolor som är 
ansvariga för skolans verksamhet (Lgr11) och huvudman inom Umeå kommun som är För- och 
grundskolenämnden samt Utbildningskontoret. Valet av att använda dessa informanter har dels 
gjorts för att omfattningen av arbetet inte ska bli för stort och att de innehar en sådan position att de 
ska kunna besvara de frågor som ställs för att svara upp mot arbetets syfte och frågeställningar. 
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5 Resultat med analys 

5.1 Hur mycket vägledningsinsatser får eleverna i grundskolans högre åldrar? 
Elever står idag inför många val av sina framtida studier - och yrkesval och för det krävs det goda 
vägledningsinsatser som ska erbjudas på skolan. Enligt gällande styrdokument som och Lgr11, 
kap.2.6 så ska elever kunna granska olika val och ta ställning som rör den egna framtiden inom 
studier och arbete. Hur ser det då ut på de undersökta skolorna för arbetet? Får eleverna den 
information och vägledningsinsatser som bland annat Lgr11 förordar? Umeå kommun utför en enkät 
som heter ”Elevenkät 7-9 ”vartannat år, senast 2015 (Informant 5). Denna enkät ställer frågor riktad 
till eleverna som innehåller delar för att nämna; självskattning, normer och värden, elevhälsa och 
undervisning. Intressant för detta arbete är delen studievägledning som innehåller 4 stycken frågor. 
Nu innefattar denna enkät endast grundskolorna för de högre åldrarna, då ingen utförs för de lägre, 
men det är likväl intressant att läsa för att få en bild av elevernas erfarenhet och bild av studie- och 
yrkesvägledning. De ansvariga för enkäten är utvecklingsavdelningen på Utbildningskontoret i Umeå 
kommun. Informant 6 på utbildningskontoret skickade över  en tabell av vägledningsfrågorna med 
resultat som sedan bearbetats av författaren. Nedan visar ett utdrag från enkäten med de frågor som 
innehåller vägledning; 

         Tabell 2 Elevenkät åk.7-9,  frågor om vägledning          
 

Nr 

 

Fråga 

 

Åk 7 

 

Åk 8 

 

Åk 9 

 

Totalt 

1 Går du I… (Antal***) 35 % 33 % 32 % 100% 

2 Går du I… (Andel***) 36 % 32 % 32 % 100% 

     Svarsfrekvens 

75 
Har du på din skola fått information och vägledning om 
studie-och yrkesval (till exempel gymnasieval?) (Ja***) 

16 % 53 % 93 % 63 % 

76 
Har du haft enskild kontakt med skolans studievägledare? 
(Ja***) 

16% 26 % 76 % 63 % 

77 Hur nöjd är du med bemötandet? (Nöjd+Ganska nöjd***) 96 % 92 % 92 % 92 % 

78 
Hur nöjd är du med den hjälp du fått? (Nöjd+Ganska 
nöjd***) 

96 % 84 % 87 % 89 % 

 Antal elever    2883 

                                                                                 (Tabell bearbetad av författaren utifrån informant 6 tabell) 

Enkäten visar på elever som besvarat enkäten i årskurs 7-9 inte i så stor omfattning varken tagit del 
av information som rör studie- och yrkesval eller varit i enskild kontakt med en vägledare. Dock så 
visar tabellen ju högre årskurs, desto fler är det som har tagit del av information om framtida studie- 
och yrkesval och enskild kontakt med vägledare. Knappt nämnbara 16 % av de som går i årskurs 7 har 
fått information om framtida studie- och yrkesliv. I årskurs 8 är det dryga hälften av eleverna på 53 
%. Däremot i årskurs 9 är det 93 % som tagit del av information. Den nämnvärt högre siffran i årskurs 
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9 kan kopplas till det närliggande valet inför gymnasiet som kommer under det år eleverna ska välja 
inför gymnasiet. Detta kan tolkas att vägledningsinsatserna inte tas på allvar och sätts in förrän 
elverna just står inför det kommande gymnasievalet, som Skolinspektionen (Skolverket, 2013b, s.6) i 
en av sina granskningar visade. Infomant 5 skickade över ett så kallat årsaktiviteter inom 
vägledningsarbetet för grundskolan, och den visade inga särskilda aktiviteter för elever i årskurs 7, 
som de låga siffrorna i elevenkäten från 2015 även visade. I årskurs 8 och 9 så ska 
gymansieinformation påbörjas under september månad, och som enkäten 2015 visade var det ökade 
siffror från och med årskurs 8 ifråga om information om framtida studie- och yrkesval, som kan 
kopplas till denna gymnasieinformation. Dock varför det endast var cirka hälften av de som går i 
årskurs 8 som svarat på enkäten som anser de fått information går ej att besvara. Vidare i 
årsaktiviteterna så får eleverna i årskurs 9 mer information om gymnasievalet under 
oktober/november (Informant 5), samt eleverna  åker på skolbesökvecka. De markant högre siffrorna 
i årskurs 9 ifråga om elever fått tagit del av information om framtida studie- och yrkesval, kan tolkas 
att de med tätt mellanrum informerats om gymnasiet. Informat 5 skickade även över ett så kallat 
årshjul (Bilaga 2) som beskriver mer ingående vilka aktiviteter föregår valet till gymnasiet i Umeå 
kommun. Årshjulet är riktad till vägledare och rektorer och syftar till att visa aktiviteter som ska 
genomföras och vid en ungefärlig tidpunkt (Informant 5).  Detta årshjul är som sagt riktad till 
aktiviteter som rör gymnasievalet och elever i årskurs 9, som stärker bilden av att 
vägledningsinsatserna är särskilt prioriterad sista året i grundskolan och inför gymnasieval. De låga 
siffrorna i årskurs 7, som  ökar ju högre årskurs eleverna går i, kan tolkas som att eleverna inte 
erbjuds kontinuerliga vägledningsinsatser som det är formulerat i styrdokument, som bland annat 
Lgr11 säger; ”(…) skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter…” (Lgr11, kap.2.6). 
Detta stärks med att inga tydligt redovisade årsaktiviteter från Umeå kommun finns inplanerade av 
den information representanten från För- och grundskolenämnden gav.                                                
För att elever ska kunna granska och ta ställning till olika valmöjligheter som är ett av målen i skolan 
enligt Lgr11, kap.2.6, vilket även kan härledas till Skollagen 2010:800, där man skriver i 3.kap Barns 
och elevers utveckling mot målen i 3 §; att alla elever ska få den ledning de behöver utifrån sina 
förutsättningar, för att ”kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skollagen 
2010:800). Även menar skollagen 2010:800 , 10 kap. Grundskolan, 2 § att skolan ska ge elever den 
utveckling och kunskap som förbereder eleverna för de livsval som kommer ligga till grund för deras 
fortsatta utbildning. Det som skollagen 2010:800 och Lgr11 förordar är ett stort ansvar, men är det 
som skolorna ska jobba efter. Framtida studie- och yrkesval är ett stort åtagande för elever och bör 
inte komma i ett sådant pass sent skede som i årskurs 9 och möjligtvis i årskurs 8, utan bör vara en 
process genom hela utbildningen som Skolinspektionen (2013b, s.6) menar.                                                                                                                                             
Elevenkäten 7-9 år, 2015 i Umeå kommun visar även en brist med att elever inte får enskild kontakt 
med en vägledare. Samma mönster som ifråga om elever fått information om framtida studie- och 
yrkesval, så är det låga siffror för elever i årskurs 7 som ökar ju högre årskurs eleverna går i. Endast 
16 % av eleverna i årskurs 7 har varit i kontakt med en vägledare. I årskurs 8 är det lite högre, men 
fortfarande låg andel på 26 % och årskurs 9 är det 76 %.                                                                      
Kontakt av representanten av för- och grundskolenämnden gjordes för återkoppling av resultaten av 
Elevenkät 7-9.  Från nämndens håll anser de att resultaten visar på att ”eleverna behöver 
medvetandegöras om att de träffar en studie- och yrkesvägledare” (Informant 5). Vidare menar 
informant 5 att eleverna behöver en påminnelse att de faktiskt befinner sig hos sin vägledare samt 
de får vägledningssamtal. Av författarens tolkning, så verkar inte vägledningsarbetet vara så 
representerat på skolorna, då  eleverna inte ens vet att de har ett vägledningssamtal med en 
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vägledare som informant 5 menar. Vidare berättar informant 5 att inom Umeå kommun så ska en 
vägledare träffa samtliga elever enskilt  i årskurs 9. Av tabellen (Tabell 2) utifrån enkät så verkar det i 
större mån uppfyllas, dock inte alla har en enskild kontakt med vägledare. Utifrån enkäten visar 
tabell (Tabell 2) det är 76 % av de som svarat på enkäten har varit i enskild kontakt med en vägledare. 
Hurvida orsakerna till att det inte är 100 % framgår inte. 

5.2 Vägledningsarbete - vad säger rektorerna och huvudman? 
Av de totalt 24 rektorer som kontaktades via e-post och telefonintervju så besvarade 7 stycken från 
de lägre åldrarna i grundskolan. Samtliga 7 rektorer besvarade enhälligt att de inte hade något arbete 
eller någon typ av verksamhetsplan för vägledningsarbetet på deras skola. Representant på För- och 
grundskolenämnden bekräftar även från deras sida, det heller finns någon typ av verksamhetsplan 
för vägledning (Informant 5) inom Umeå kommun som grundskolorna ska arbeta och förhålla sig till. 
Skollagen (2010:800) i kap.2 Huvudmän och ansvarsfördelning i delen om studie- och 
yrkesvägledning 29§ påkallar att alla elevers behov av vägledning ska tillgodoses när det kommer till 
deras framtida val av studier och yrke, vilket kan tolkas att det inte gör då det inte finns något 
vägledningsarbete på de undersökta skolorna. En av rektorerna (Informant 1)berättar de inte jobbar 
med vägledning på skolan och menar att barnen är så unga. För att vidga perspektiv på vad 
vägledningsarbet kan innebära, så gav författaren några exempel på vägledningsarbete i 
frågeställningar som ; har ni några temadagar, besök i arbetslivet eller i undervisningen som kan 
kopplas till vägledningsarbete som ska stärka eleverna för framtida studie- och yrkesval? Denna 
rektor (Informant 1) kunde inte svara konkret om detta, men trodde det inte, kanske att So- läraren 
hade något i sin undervisning. Om den So- läraren som rektorn (Informant 1) refererar till i ämnet 
samhällskunskap har delar som berör vägledningsområdet framgick inte. Rektorn (Informat 1) gav 
inte några kontaktuppgifter för eventuell kontakt av So- läraren för vidare frågor. Däremot bör det i 
ämnet samhällskunskap innefatta delar som ska beröra vägledningsfrågor, såsom man menar från 
För- och grundskolenämnden i Umeå kommun (Informant 5) och i Lgr11. Om lärare i ämnet 
samhällskunskap uppfyller de centrala innehållet som det formuleras i Lgr11 så  ska det i 
undervisningen beröra sådant som är kopplat till vägledning. I de lägre åldrarna 1-6 bland annat 
könsfrågor som jämställdhet och i de högre åldrarna årskurs 7-9 som socioekonomisk bakgrund. 
Syftet med ämnet samhällskunskap (kap.3.15) är enligt Lgr11 att genom undervisningen öka elevers 
förståelse för egna och andras levnadsvillkor, som till exempel jämställdhet.                                          
På frågan på vilket sätt de jobbar så eleverna får lära sig om framtida studie och arbetsliv, så skriver 
rektorn (Informant 4) det sker i ämnesundervisning och framförallt i samhällskunskap, om och om 
det sker enligt Lgr11 inom kursplanen samhällskunskap (kap.3.15) framgick inte. 

På frågan varför de inte har något vägledningsarbete eller verksamhetsplan så motiverade nästan 
samtliga rektorer det är för att eleverna är så unga. I Skolverkets (2013, s.18) Allmänna råd med 
kommentarer om studie- och yrkesvägledning, menar man att trots ung ålder så ställs elever redan i 
tidig ålder för val och behöver då kunskap och få erfarenhet för att kunna göra ett väl underbyggt val 
och all personal i skolan kan bidra till detta. En av rektorena (Informant 2) däremot talar mer om att 
det är av tradition man inte jobbar med vägledning i de yngre åldrarna, såhär motiverar denne; ”Av 
tradition har SYV arbetat främst mot de äldre eleverna, och i synnerhet med PRAO och studieval inför 
gymnasiet”. Detta trots styrdokument påtalar att elever ska ha tillgång till vägledning under hela sin 
skolgång och traditionen som rektorn (Informant 2) talar om, sker inte i enlighet med gällande 
styrdokument. I Skolverkets Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och 
yrkesvägledning (2013, s.15)så menar man utifrån skollag och läroplaner som rektor bör man se till 
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att studie- och yrkesvägledning sker kontinuerligt under studietiden, så att eleverna kan göra väl 
underbyggda val. Vidare kommenterar man i Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- 
och yrkesvägledning(Skolverket, 2013, s.9) enligt skollagen ska huvudmannen systematiskt arbeta 
med att planera och utvärdera utbildningen utifrån de mål som finns uppsatta i styrdokument, och 
inte utefter en ”tradition” som en av rektorerna menar. Det innebär huvudmannen bör se till och 
planera utefter elevernas behov av studie- och yrkesvägledning och även på verksamhetsnivå - 
skolan. För att kunna planera och utveckla arbetet inom skolan (innefattat vägledning)så bör 
utvärderingar och analyser kring området göras, som Skolinspektionen i sina granskningar 2006 och 
2013a påvisat brister i Umeå kommun. 

Inte börja med vägledningsarbete från de tidigare åldrarna i grundskolan, såsom eleven har rätt till, 
enligt bland annat Skollagen (2010:800) är inte unikt för just skolorna i Umeå kommun. Vända denna 
trend med sena satsningar menar Sveriges kommuner och Landsting (2013) i Framtidsval och 
arbetsliv kommer bli en utmaning. En utmaning att vända på en lång tradition inte erbjuda elever 
kontinuerlig vägledning genom hela skoltiden, och då den erbjuds sker det i de flesta fall endast i 
samman med gymnasievalet (Skolinspektionens 2013b). 

En av rektorena (Informant 3) svarade på frågan om de har någon verksamhetsplan kring 
vägledningsarbetet, sa att de inte har någon särskild. Vidare formulerade sig rektorn sig såhär ifrågan 
om verksamhetsplan; ”Våra äldsta elever går i åk 6 och en del vägledning, t.ex inför språkval sker på 
utvecklingssamtal” (Informant 3). Detta kan visa på att de kanske inte har någon kontinuerlig 
vägledning genom hela grundskolan för de lägre åldrarna, men någon typ av insats görs, om än liten. 
Om denne som har utvecklingssamtalet har den kompetens för att ge eleverna vägledning som ska 
stärka dem inför framtida studie- och yrkesval som man formulerar i Skollagen (2010:800, kap.2) 
framkom inte. Inte heller om utvecklingssamtalet handlade om något annat än språkvalet.  När 
rektorn inte har sådan stor överblick om vad som faktiskt sker ifrågan om vägledningsarbetet kan 
detta visa på brist på intresse, detta kan dock inte bestyrkas inom ramen för arbetet och de 
undersökta skolorna. En av rektorerna (Informant 1) som inte hade något vägledningsarbete eller 
kunde svara på om undervisningen innhöll något som kunde relateras till vägledning, kan visa på brist 
på intresse, prioritering och styrning. Dock så kan bakomliggande faktorer om varför det är uteblivet 
vägledningsarbete på de undersökta skolorna, inte besvaras då ingen djupare undersökning gjorts. 
Det man kan se är från tidigare forskning, som Skolinspektionen (2013b) gjort är att dessa 
förklaringar dock är vanligt förekommande som även Lovèn (2015) menar i Karriärvägledning- en 
forskningsöversikt. Trots att det formuleras i styrdokument , så råder det avsaknad av 
vägledningsarbete på de undersökta skolorna. I de allmänna råden (Skolverket, 2013, s.16-17) så 
påtalar man i läroplanerna att det är rektor som har ansvaret för att organisera vägledningen, så att 
eleverna kan få både vägledning och information om framtida studie- och yrkesval. Vidare menar de, 
för att kunna genomföra detta så krävs det rutiner och framarbetade metoder för att säkra detta och 
för att det ska bli kvalitet. På de skolor som ingår för detta arbete så har rektorerna inte organiserat, 
styrt ledningen för vägledningen eller rutiner som Skolverket och läroplaner förordar. 
Skolinspektionens (2006 & 2013a) granskningar på skolorna i Umeå kommun 2015 visar även på 
detta. Det saknas ansvarsstyrning på skolorna, men det innefattar även andra områden än 
vägledningen.  

På frågan om vad det skulle krävas för man på skolan skulle arbeta med vägledning, svarade rektor 
(Informant 2); ”Medvetenhet hos samordnare av SYV att även yngre elever, i synnerhet ur 
integrations-, genus- och etniskt perspektiv, kan motverka traditionella yrkesval och dessutom öppna 
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ögonen för nya utbildningsvägar tidigt”. Denna kommentar stärker utifrån Lgr11 i kap.2.6 i riktlinjer 
att alla som arbetar i skolan ska ”bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller 
social eller kulturell bakgrund”. Denna rektor (Informant 2)skulle vilja se mer arbete med 
vägledningsfrågor, men anser att det krävs mer från samordnare, eller huvudman som att fördela 
resurser till studie- och yrkesvägledning och portionerar ut SYV-tid.  Statistiken som Skolinspektionen 
redovisade 2013a visade stora skillnader i resultat beroende på vilken skola i Umeå kommun man 
gick på ( grund- och gymnasieskolor). Dessa skillnader kan relateras till faktorer som denna rektor 
(Informant 2) uttalade sig om. Skolinspektionen (2013a) kom fram till att Umeå kommun måste vidta 
mer åtgärder kring bakomliggande faktorer för elever ska få likvärdig utbildning och förutsättningar 
att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vidare i  Skolinspektionens (2013a) tillsyn 2012-
2013 i Umeå kommun, visar man inte lyckats med det man i Lgr11, kap.2.6 skriver; att inte elevers val 
ska begränsas av kön eller social eller kulturell bakgrund. Resultat på skolorna i Umeå kommun var så 
varierande  och många gånger berodde det just på kön och social bakgrund (Skolinspektionen, 2013a, 
s.8).  

För att driva vägledningsfrågor och ha någon typ av verksamhetsplan, menar en av rektorerna 
(Informant 2) skulle det krävas att huvudman börjar prioritera och fördela resurser för detta. 
Representanten på För- och grundskolenämnden (Informant 5) bekräftar att det idag inte finns 
någon typ av verksamhetsplan för vägledning inom Umeå kommun som grundskolorna ska jobba 
efter. Dock så finns det en avsikt att försöka initiera arbete med en huvudmannaplan för vägledning 
inom Umeå kommun, men för att åstadkomma detta ”skall tjänstemän i ledande ställning vilja det, 
detta tillsammans med utbildningspolitikerna” (Infomant 5) och inte endast den personen som 
representerade För- och grundskolenämnden. Vidare berättar informant 5 att denne siktar på en 
”huvudmannaplan med tillhörande skolplaner och aktivitetsplaner” (Informant 5) för vägledning men 
som inte kommer förrän under läsåret 2017-2018. Ambitionen informant 5 har med en sådan 
huvudmannaplan är att lyfta fram vägledning som något som berör hela skolan,  är en del av 
undervisningen och vägledningsinsatser, vars ansvar ägs av alla inom skolan (Informant 5). Som det 
står i Lgr11, kap.2.6 som kan tolkas av informant 5, så ska alla som arbetar i skolan verka för att 
utveckla kontakter med bland annat arbetsliv och bidra till elevers studie- och yrkesval inte 
begränsas av bakomliggande faktorer såsom av kön, social eller kulturell bakgrund.  
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6 Diskussion  
Av de 24 rektorer i grundskolans lägre och högre åldrar som kontaktades via telefon och e-post var 
det endast 7 stycken som svarade. Av de sju stycken så var det endast rektorer från de lägre åldrarna 
som besvarade och ingen för de högre, trots man i de lägre åldrarna inte har någon typ av 
verksamhetsplan som resultaten för detta arbete visade. Inga slutsatser går tyvärr inte dra om varför 
det föreföll sig att just rektorer i de lägre åldrarna och inte de högre valde att ställa upp, eller om det 
på något sätt kan ha påverkat detta arbete, men det skulle vara intressant att undersöka i vidare 
forskning.                                                                                                                                                                
Resultaten för huruvida om grundskolorna har någon verksamhetsplan för vägledning som kan 
kopplas till styrdokument, visar på brister på de undersökta skolorna i Umeå kommun. Ingen av 
rektorerna för de lägre åldrarna som ingår i detta arbete har någon typ av verksamhetsplan för 
vägledning på skolan de jobbar på. Representanten för För- och grundskolenämnden informerar att 
de som huvudman, inte heller har någon typ av verksamhetsplan som grundskolan i de lägre åldrarna 
ska förhålla sig till. Även så har man inget vägledningsarbete på de undersökta grundskolorna för 
lägre åldrar, förutom det som kan hänvisas till ämnet samhällskunskap, och som en av rektorerna 
(Informant 3) skrev , inför språkval har eleverna ett utvecklingssamtal. De flesta av rektorerna svarar 
att de har ingen vägledning för eleverna är så unga, trots styrdokument talar för alla elever ska få 
kunskap om framtida studie- och yrkesval och kunna granska olika valmöjligheter. Elevers 
valmöjligheter kommer redan i tidig ålder, som tillexempel språkval som en rektor skrev (Informant 
3). Vägledning inför framtida val handlar inte bara om det just specifika gymnasievalet, som många 
skolor, både rikstäckande och på de undersökta i Umeå kommun, lägger sina vägledningsinsatser på. 
Umeå kommun har en elevenkät som utförs vartannat år inom samtliga grundskolor för de högre 
åldrarna med olika frågeställningar, som bland annat vägledning och är riktad till elever. 
Enkätresultatet från 2015 visar på siffror att vägledningsinsatserna kommer som starkast under 
årskurs 9 och är kopplat till gymnasievalet. Valet inför framtiden och få kännedom om sig själv och 
vilka alternativ som finns, är en av de delar som vägledning bygger på. Vetskapen om vem man är 
och vad man vill är en process som inte kan hastas fram under några vägledningsinsatser i årskurs 9, 
det måste ske löpande genom hela skoltiden såsom det är tänkt enligt styrdokument. Vetlanda och 
Falköpings kommun (SKL, 2013, s.44-45) är exempel på där man jobbar med vägledning genom hela 
skoltiden. I de båda kommunerna så påbörjas vägledningsarbetet redan från förskolan för att 
medvetande göra barnens tankar om framtiden och för knyta an mot yrken och arbetsmarknad.  

Resultaten för detta arbete visar att de undersökta grundskolorna (för lägre åldrarna), inte har någon 
verksamhetsplan eller någon typ av planerat vägledningsarbete. Elevenkäten 7-9 år 2015 på frågorna 
om att få information om studie- och yrkesval och enskild kontakt med vägledare, visar på att 
satsningarna ökar ju högre årskurs eleverna går och att de är är få i årskurs 7 och 8. Anledningen 
bakom detta förefalls vara gymansievalet som närmar sig om man ser på de inplanerade 
aktiviteterna som Umeå kommun formulerat ibland annat årshjulet (Informant 5). Om alla 
grundskolor i högre åldrar inom Umeå kommun har tillgång till vägledare eller fått information, kan 
ej besvaras inom detta arbete, men däremot så finns det riktlinjer från huvudman inom Umeå 
kommun att alla elever inom årskurs 9 ska få enskild vägledning. Elevenkäten 7-9, år 2015, visar att 
av de som svarat på enkäten,  är det 76 % som fått enskild kontakt med vägledare. Inga slutsatser kan 
dras från den siffran, men möjliga orsaker kan vara att alla inte får eller så har inte alla ännu fått 
träffa vägledare innan enkäten utfördes, men detta är endast spekulationer. Representanten för För- 
och grundskolenämnden, utläser resultaten från elevenkäten, ifråga om information och särskilt den 
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enskilda kontakten med vägledare, är att elever behöver medvetandegöras och komma till insikt att 
de faktiskt träffar en vägledare och får vägledningssamtal. Författaren har svårt att tro att 
vägledningsinsatserna är särskilt utbrett på grundskolorna för de högre åldrarna utifrån dennes svar 
(Informant 5). Hur kan eleverna inte förstå eller inse vilken personal på skolan de träffar eller vilket 
typ av samtal de för med denne? Vägledarens roll och arbete kan utifrån dessa resultat och 
kommentarer tolkas vara väldigt lite prioriterat på skolorna i Umeå kommun, då eleverna inte ens 
anses medvetna om att de träffar en vägledare. Även resonerar författaren det är från ”fel ände” när 
För- och grundskolenämnden talar om elever behöver bli medvetna om att de träffar en vägledare. 
Bör inte vägledaren ha en sådan roll på skolan så elever vet vem denne är? Eller bör inte 
vägledningsarbetet vara en naturlig del och så pass utbrett eleverna förstår vad det innebär och vad 
de får ta del av? Som en process genom skoltid och  som styrdokument förordar. Om alla elever ska 
kunna granska olika möjligheter, ta ställning och ha kännedom om framtida studie- och yrkesval som 
Lgr11 i kap.2.6 säger och Skollagen 2010:800, 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” ( Skollagen:2010:800, kap.2). 
Elever borde vara medvetna om de träffar en vägledare och har vägledningssamtal om detta enligt 
styrdokument uppfylldes.  

Både huvudman och skolor, då i de flesta fall rektor som ansvarig, ska bedriva sin verksamhet utefter 
samma styrdokument med uppsatta mål och riktlinjer. Resultaten på de undersökta skolorna för 
detta arbete visar på att de inte uppfyller mål och riktlinjer när det kommer till 
vägledningsinsatserna. Detta resultat har även visat sig i Skolinspektionens (2006 & 2013a) 
granskningar som skett de senaste 10 åren.  

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Inom ramen för detta arbete kontaktades rektorer på grundskola från både lägre och högre åldrar, 
men endast rektor från de lägre åldrarna valde att besvara på frågor. Intressant att forska vidare på, 
vore vilka faktorer som gjorde att rektorer för lägre åldrar besvarade och inte rektorer för de högre 
åldrarna. 
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8 Bilagor  

Bilaga 1, frågeställningar till informanter 

1.1 Frågeställningar rektor 

Verksamhetsplan 

1. Har ni någon verksamhetsplan/mål kring vägledningsarbetet?( Motivera gärna lite kort om 
hur den ser ut.) 

 2. Är verksamhetsplanen/målen utarbetat utifrån skollag och Läroplan? 

 Vägledningsarbetet 

3. På vilket sätt jobbar ni så att elever får lära sig om framtida studier och arbetsliv? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inget vägledningsarbete 

1. Vad är det som gör att ni inte har något vägledningsarbete? 

 2. Vad skulle det krävas för att ni skulle arbeta med vägledning? (T.ex. resurser, intresse, tid, 
beslut) 

 

1.2 Frågeställningar För- och grundskolenämnden Umeå kommun 
 

- Finns det riktlinjer från er hur grundskolor i Umeå kommun ska jobba med och erbjuda 
elever studie- och yrkesvägledning? (för att stärka dem för framtida studie- och yrkesval) 

-Har ni någon sorts utvärdering kring hur grundskolorna i Umeå kommun jobbar med dessa 
frågor för att se om de uppfyller era och styrdokumentens riktlinjer? 
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Bilaga 2 , Årshjul inför gymnasievalet 
 

 

 
 
 


