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Förord   

  

Vi vill rikta ett stort tack till våra åtta studie- och yrkesvägledare för trevliga möten och 
intressanta intervjuer. Att ni tagit av er tid och låtit er intervjuas har varit av stor betydelse 
för vår uppsats.   

   

Vi vill även tacka vår handledare Berith Östlund samt våra opponenter Christina "Tina" 
Häkkinen och Anders "Ankan" Ankén för bra feedback, engagemang och goda idéer.     

   

Sist men inte minst vill vi tacka alla som gett oss värdefulla tips, synpunkter och 
glada hejarop under arbetets gång; kurskamrater, vänner och våra familjer.   

   

Utan er skulle denna uppsats varit omöjlig att genomföra. Tack!   

   

   

Anna Karlsson och Åsa Hallquist   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Sammanfattning    
  

Vår studie syftar till att undersöka åtta studie- och yrkesvägledares erfarenheter av att vara 
med i elevhälsoteamet. Vi ville få en fördjupad kunskap om vad de själva anser att de kan 
bidra med för insatser och kompetens inom just elevhälsoteamet. Våra forskningsfrågor 
var: Vilken roll har studie- och yrkesvägledare i elevhälsoteamet? Vilka arbetsuppgifter 
har studie- och yrkesvägledare i elevhälsoarbetet? Vilken specifik 
kompetens bidrar studie- och yrkesvägledare i elevhälsoteamet? Vilka insatser 
anser sig studie- och yrkesvägledare att de skulle kunna göra i elevhälsoarbetet, utifrån sin 
kompetens?   
 

  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta studie- och yrkesvägledare.   
 
  

Resultatet visar att flertalet av studie- och yrkesvägledarna anser att de kan bidra med sin 
kompetens i elevhälsoarbetet. Det framkommer att de i stor utsträckning arbetar 
med motiverande samtal och säger att de har ett framåtsyftandeperspektiv som ingen av de 
övriga professionerna i elevhälsoteamet har. Vidare framkommer att de vill arbeta ännu 
mer hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med de övriga professionerna i 
elevhälsoteamet, i syfte att stärka eleverna i sin skolsituation.   
 

   

Nyckelord: Kompetens, Studie- 
och yrkesvägledare, hälsofrämjande, multiprofessionell elevhälsa, motivation   
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1. Inledning   
   

Flera av skolverkets granskningar visar att många elever i den svenska skolan mår dåligt, 
hoppar av utbildningen och i vissa fall blir så kallade hemmasittare d.v.s. elever som 
knappt eller inte alls kommer till skolan. Arbetet att ändra på och förebygga detta ligger 
inom elevhälsans ansvarsområde (Skolinspektionen 2009:1; 2015:05). Elevhälsan är en 
viktig del av det hälsofrämjande arbete som skolorna ska verka för. Skolverket 
(2012) använder begreppet hälsofrämjande skolutveckling för att belysa att hälsoarbetet är 
en långsiktig process som ska pågå under hela skolgången och som är hela skolans 
ansvar. De menar att skolan har ett ansvar för att gynna både elevernas 
kunskapsutveckling och personliga utveckling, samt bidra till och skapa en god 
lärandemiljö. I den nya skollagen som kom år 2010 finns elevhälsan beskriven och vilka 
specifika yrkesgrupper den ska omfatta. Det är medicinska-, psykologiska-, psykosociala-
 och specialpedagogiska insatser som ska ingå i den. På skolorna ska det finnas tillgång till 
en samlad elevhälsa som består av skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, samt 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser 
tillgodoses (SFS 2010:800).    
  

   

Vi har uppmärksammat att studie- och yrkesvägledare inte nämns i 
lagtexten (SFS 2010:800) om elevhälsa, men troligtvis skulle också denna 
yrkesgrupp kunna bidra med stöd på olika sätt, exempelvis i förebyggande arbete 
beträffande studieavbrott och ”hemmasittning”. Forskningsstudier (Backlund, 2007) visar 
att 57 procent ändå väljer att ha med studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet. I 
likhet med Backlund (2007) ser även Lovén (2015) vikten av att studie- och 
yrkesvägledarna har ett nära samarbete med elevhälsoteamet. I Skolinspektionens 
granskning (2009:1) framkommer det att skolor skiljer sig åt beträffande tillgång till 
studie- och yrkesvägledare och hur arbetet är upplagt. Vissa skolor saknar helt studie- och 
yrkesvägledare medans på andra skolor finns studie- och yrkesvägledare som samarbetar 
med elevhälsoteamet och skolans övriga personal, b.la. med att förebygga avhopp.    

   

  

Under vår praktikperiod var vi placerade på skolor där studie- och yrkesvägledaren 
ingick i elevhälsoteamet. Att de skolor vi besökte hade valt att ta med studie- och 
yrkesvägledaren i elevhälsoteamet skapade en nyfikenhet hos oss. Vi ställer oss frågan 
vilka kompetenser studievägledarna upplever att de får användning av i 
elevhälsoarbetet? Vi hoppas att i vår undersökning kunna ge mer kunskap om studie- och 
yrkesvägledarens roll i elevhälsoteamet och hur de kan bidra till skolors hälsofrämjande 
arbete.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

7 
 

   
  

   

2. Syfte och forskningsfrågor  
  

Vi har undersökt åtta studie- och yrkesvägledares erfarenhet av att vara med i 
elevhälsoteamet. Vi ville få en fördjupad kunskap om vad de själva anser att de kan bidra 
med för insatser i elevhälsoarbetet och vilken kompetens de bidrar 
med inom elevhälsoteamet. Våra forskningsfrågor var följande:   

  

1. Vilken roll har studie- och yrkesvägledare i elevhälsoteamet?   
2. Vilka uppgifter har studie- och yrkesvägledare i elevhälsoarbetet?  
3. Vilken specifik kompetens har studie- och yrkesvägledare, relevant för 

elevhälsoteamet?   
4. Vilka insatser anser sig studie- och yrkesvägledare att de skulle kunna göra i 

elevhälsoarbetet, utifrån sin kompetens?   
 
  

3. Begrepp   

  

I vår uppsats använder vi begreppen elevhälsan, elevhälsoarbete, 
elevhälsoteam och multiprofessionell elevhälsa. I bland förekommer även 
begreppen roll och kompetens. Det finns olika definitioner på begreppen. Vi har emellertid 
valt definitionerna nedan.   

   

Elevhälsan Enligt skollagen (2010:800) ska elevhälsan "omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara 
förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 
stödjas." (Skollagen, kap2, §25)  

  

Elevhälsoarbete Att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och stödja eleven mot 
utbildningens mål. Det betyder att elevhälsans yrkesgrupper förväntas bidra med sina 
respektive professionella perspektiv i arbetet för elevernas bästa. Begreppet innefattar 
förebyggande hälsoarbete som sker i hela skolan i stort (Skolverket, 2016a).  
  

Elevhälsoteam (EHT) Ett team där elevhälsans professioner träffas på regelbunden 
basis, för att ta upp nya och behandla pågående elevärenden som blivit aktuella för 
elevhälsan. Det samordnade ansvaret har rektorn (Skolverket, 2016a).  
  

Multiprofessionell elevhälsa En elevhälsa som är sammansatt av flera professioner än de 
som skollagen anger ska ingå. Alltså professioner som kan bidra med kompetens utöver 
de specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala kunskapsdelarna som 
redan finns i elevhälsan (Strandell, 2009, Törnsén, 2010).   

  

Roll Varje individ tilldelas en funktion i en grupp där förväntningar styrs av 
gruppmedlemmarna som ingår i gruppen. (Bra böckers lexikon, 1979)   

  

Kompetens Tillräcklig skicklighet, förmåga, behörighet. (Bra böckers lexikon, 1979)  
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4. Bakgrund   
  

I detta avsnitt behandlar vi bakgrunden till vår studie. Vi har sammanställt forskning och 
litteratur som vi anser relevanta för studien. Forskningen om vad studie- och 
yrkesvägledaren har för uppgift att bidra med i elevhälsoarbetet har varit knapphändig. 
Detta verkar vara ett relativt outforskat område där den mesta forskningen knyter an till de 
professioner som enligt skollagen (2010:800) ska ingå i elevhälsan. Begreppet elevhälsa är 
även det ett relativt nytt begrepp och kom i samband med utredningen Sveriges elevvård - 
Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19). Avsnittet inleds 
med Elevhälsoarbete och rapporten Elevhälsan idag- 31 kommuner berättar, därefter 
följer en beskrivning av Studie- och yrkesvägledarens 
kompetens och Multiprofessionell elevhälsa. Slutligen redogörs för Vad kan studie- och 
yrkesvägledaren bidra med i elevhälsoarbetet? och Motivation.   

   
  

4.1 Elevhälsoarbete   
  

År 2000 gjorde elevvårdsutredningen en utredning om Sveriges elevvård - Från dubbla 
spår till elevhälsa (SOU 2000:19). Syftet med utredningen var att öka kvaliteten och 
effektiviteten i elevhälsan. Det utredningen kom fram till var att skolornas pedagogiska 
personal och elevvårdspersonalen arbetade parallellt och inte tillsammans. Det saknades 
förutom en samverkan mellan personalen också tydliga mål för elevhälsan och hur den 
skulle bedrivas. Utredningen resulterade i att elevhälsan fick en tydligare beskrivning och 
målbild och som skulle bidra till en större samsyn kring uppdraget. Törnsén (2010) skriver 
att skolans huvudman tillåts att organisera elevhälsan efter lokala behov men att det enligt 
lag är beslutat vilka professioner som ska ingå för att den ska kunna bemöta hela den 
bredd av svårigheter och behov som elever kan omfattas av. Det betyder att elevhälsans 
samtliga yrkesgrupper förväntas bidra med sina respektive professionella perspektiv i 
arbetet för elevernas bästa.   

  
  

Skolverket (2016a) belyser också att elevhälsan är en viktig del i arbetet för 
hälsofrämjande skolutveckling och ska enligt skolverket (2012) främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande och elevhälsans personal ska även stödja 
elevens utveckling mot utbildningens mål och den personliga utvecklingen 
framåt. De använder begreppet hälsofrämjande skolutveckling för att belysa att 
hälsoarbetet är en långsiktig process som ska pågå i hela skolan. Vidare anser 
skolverket (2012) att elevens hälsa är viktig för att klara skolan och att elevhälsans 
uppdrag är att ge eleverna en så positiv lärandesituation som är möjligt.    

  
  

Exempel på orsaker som kan föranleda till att eleven blir ett fall för elevhälsoteamet kan 
vara; hög frånvaro, upplevelsen av ohälsa eller att eleven ej når kunskapsmålen. I likhet 
med Skolverkets (2012) juridiska vägledning kring elevhälsa, beskriver Nilsson (2014) i 
sin forskningsrapport om hälsofrämjande skolutveckling och menar att arbetet är en 
långsiktig process. Hon förklarar det med att göra hälsa utan att tala om hälsa och att det 
innebär att arbeta för att eleverna ska bli motiverade, ha goda relationer med de vuxna i 
skolan och få lust till lärande.   

  
  

I en tillsynsrapport från skolinspektionen (2015:05) visar resultat att studie- och 
yrkesvägledare är med i elevhälsoteam, även om så ej är föreskrivet i skollagen. 
Granskningen visar också vad skolorna kan göra för att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. Exempel som skulle kunna förbättras var insatser som stärker elevers 
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motivation och självkänsla i syftet att skapa goda förutsättningar för lärande. Under 
arbetet med tillsynsrapporten kom "elevhälsans arbete" allt oftare att bytas ut 
mot begreppet "skolans elevhälsoarbete" på grund av att det ibland är svårt att skilja 
på det elevhälsoarbete som görs i elevhälsan ifrån det arbete som hela skolan ska bidra 
med. Men då uppstod frågan behöver ens någon distinktion göras? Författarna menar att 
elevernas hälsa är en fråga för hela skolan och att då även elevhälsan blir en resurs till hela 
skolan. Skolverket (2016b) har beslutat om insatser för studie- och yrkesvägledare och har 
i samarbete med universitet och olika regioner startat ett riktat arbete i syfte att ge elever 
möjlighet till mer välgrundade val för att motverka kostsamma avhopp.   

  
  

   

4.2 Elevhälsan idag, 31 kommuner berättar   
  
  

I en sammanfattande rapport som Specialpedagogiska institutet utgivit har man 
sammanfattat vad 31 kommuner har gjort, hur de arbetar och vilket synsätt de har kring 
elevhälsan.  Rapporten tar upp det som framkommit under en seminarieserie som gjordes 
över hela Sverige och byggde på en proposition från regeringen som handlade om Hälsa, 
lärande och trygghet. I denna rapport finns flera exempel på hur olika orter och 
kommuner i Sverige arbetar med elevhälsoarbete (Stenhammar, 2006).   

  
  

Bland annat diskuterades frågan om hur samverkan inom elevhälsan ser ut och vilka som 
ska ingå i den. I studien framgår det att de vanligaste förekommande professionerna i 
elevhälsan var; skolsköterska, kurator, specialpedagog, även skolpsykolog och skolläkare 
fanns knutet till elevhälsoteamet. Regeringen ansåg att studie- och yrkesvägledaren var 
långt ifrån självklar, men det fanns önskemål om att den kompetensen skulle ingå i 
eller nära elevhälsan och att samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och elevhälsan 
behövs i någon form (Stenhammar, 2006).  

  
  

En av elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa en miljö som bidrar till goda möten 
mellan de som vistas där, nämligen barn och vuxna. I elevhälsoutredningen framkom det 
olika sätt att se på studie- och yrkesvägledarens roll och eventuella tillhörighet i 
elevhälsan. Två kommuner (Kungälv och Nyköping) beskrev sitt arbete där studie- och 
yrkesvägledaren ingick i elevhälsan och att de ansåg att alla kompetenser behövs i 
samverkan för en god studiemiljö, både på högstadiet och gymnasiet (Stenhammar, 
2006).  

  
  

I rapporten framkom också att förtroendefulla relationer är en förutsättning för lärande och 
att relationsbyggande handlar om att skapa förtroendefulla möten. Stenhammar (2006) 
menar att förtroendefulla möten är elevhälsans bidrag till lärande och att det skulle vara 
elevhälsopersonalens hälsofrämjande uppgift.   

  
  

Enligt seminariedeltagarna, de 31 kommunerna, kan man sammanfatta att elevhälsans 
uppgifter handlar om:   
  

"förebyggande insatser och tidig upptäckt, möten och relationer, samverkan och 
samarbete inom och utanför skolan, särskilt stöd till enskilda barn och ungdomar, 
handledning, konsultation och utbildning" (Stenhammar, 2006, s.24).   
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4.3 Studie- och Yrkesvägledarens kompetens   
  

För att en studie- och yrkesvägledare ska bli anställd inom skolan ställer skollagen 
följande krav i 30 § "För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och 
yrkesvägledning ska den sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet."   

  
  

I Skolverkets (2013a) allmänna råd "Att arbeta med studie- och yrkesvägledning" står 
det att en studie- och yrkesvägledare ska inneha teoretiska kunskaper inom karriärval och 
vägledning samt färdigheter inom samtalsmetodik, kunskap om metoder för val och 
väljande. Vägledaren ska besitta kompetens om aktuella utbildningsvägar, 
utbildningssystem, yrken, arbetsliv och arbetsmarknad och ska hjälpa elever att utveckla 
kunskaper om sig själva. Studie- och yrkesvägledaren kan genom sin utbildning använda 
metoder, modeller som kan hjälpa elever förstå och lära sig mer om hur man gör val, fattar 
och genomför beslut. Studie- och yrkesvägledaren kan i vägledningssituationer använda 
olika metoder och modeller konkretisera och visualisera de situationer och val eleven står 
inför.   

  
  

Enligt läroplanen (Lgr 2011) för grundskolan ska studie- och yrkesvägledaren vara ett stöd 
till de övrig personal i sitt arbete kring studie- och yrkesvägledning, till detta krävs att 
studievägledaren besitter specialistkunskaper inom området och utbildning för att kunna 
ha denna centrala roll. Vägledaren har därför en viktig roll när det kommer till att bistå 
den övriga personalen i frågor som rör arbetsliv och utbildningsvägar.   
  
  

Lovén (2015) beskriver utifrån sin forskning, också vägledarens yrkesroll och menar att 
vägledaren i sin profession behöver behärska fördjupande tekniker som hjälper eleven att 
få en större självkännedom. Att vägledaren bör ha kunskap om de växlingar som sker, 
mellan individens egen självuppfattning och omvärldens möjligheter.   

  

   

Sveriges vägledarförening (2017) arbetar för att stärka och utveckla studie- 
och yrkesvägledarnas profession. De har valt att 
sammanfatta vägledarnas arbete och knyta samman dessa med de vägledningssökandes 
frågeställningar. Vidare menar de att arbetet som vägledare 
handlar övergripande om relationer och relationsbyggande och att de 
huvudsakliga temana i arbetet är de som beskrivs nedan.   
  

- Att hitta information – svårt att överblicka, många alternativ   
- Att fatta beslut – valångest, svårt att avväga, vågar inte välja bort   
- Att få hjälp på vägen – avstämning, behov av samtal och stöd   
- Att skapa motivation – Hur går jag vidare? Hur ser jag framåt?   
- Att förstå sig själv och livet – vem är jag   
- Att bli bekräftad – få professionell återkoppling   

   
  

4.4 Multiprofessionell elevhälsa   
  

Hjörne och Säljö (2008) beskriver i sin forskning att den enhet som har till uppgift att 
bereda, analysera och fatta beslut rörande elevhälsofrågor kallas elevhälsoteam. Vidare 
beskriver de att elevhälsoteamet består av olika professioner och kan vara sammansatta på 
olika sätt beroende på skolans storlek och de lokala förhållanden som råder. I de skolor de 
har gjort sina studier förekommer olika funktioner i elevhälsoteamet och det visar på en 
bredd i kompetens och erfarenhet kring elevhälsoarbetet. Den kompetens som författarna 
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anser kan ingå är: fritidspedagog, förskollärare, lärare, rektor, skolsköterska, skolkurator, 
skolpsykolog, socialsekreterare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och 
talpedagog. Författarna lyfter också att ingen av skolorna hade alla dessa kompetenser 
samlat i ett team. De menar att tanken med multiprofessionaliteten i elevhälsoteamet är att 
många olika kompetenser ger en bred uppfattning om elevers olika problem och kan 
tillsammans komma med olika lösningar i syftet att hjälpa eleven på bästa sätt. Vidare 
anser de att skolan kan utvecklas genom att flera olika yrkesgrupper och kompetenser kan 
bidra till en större förståelse för elevers svårigheter och att beslut om åtgärder genom detta 
blir mer välgrundade.   

  
  

Gustafsson (2009) skriver i sin bok "Elevhälsa börjar i klassrummet" i likhet 
med det Hjörne och Säljö (2008) ser i sin forskning, att sammansättningen av elevhälsans 
personal kan var olika utformad och på vissa skolor förekommer studie- och 
yrkesvägledare i elevhälsan. Oavsett vilka som är med i elevhälsan så trycker han på att 
elevhälsan ska vara tillgänglig för eleverna oavsett vilka som ingår i den. Det är av vikt att 
eleverna vet vilka som ingår i elevhälsan och att de lätt ska kunna komma i kontakt med 
de som arbetar där utan att specifika remisser ska krävas. Han tar vidare upp att ett 
förtroendefullt samarbete, mellan elev, vuxna och skola, är en viktig del och kan ge den 
bästa lösningen för varje enskild elev. Han lyfter också att lärande och hälsa kan ses som 
två sidor av samma mynt. Att de vuxna i skolan, lärare eller övrig personal, har en egen 
motivation tyckts ha en betydande del i hur eleverna känner sig motiverade. Han menar att 
skapa motivation för elever är den svåraste och den viktigaste uppgiften.   

  
  

Skolinspektionen (2015:05) tar i sin rapport upp detta som Gustafsson (2009) belyser i sin 
bok och kommer med en del kritik i hur skolorna bedriver elevhälsoarbetet. Bland annat 
lyfter de att skolan behöver öka elevhälsans tillgänglighet för eleverna, så att alla känner 
till de olika kompetenserna som finns och vilka funktioner de har. Vidare framkom i 
granskningen att förtroendefulla relationer är centralt i sammanhanget om elevers hälsa. 
Att förtroende byggs upp genom att vara synliga för eleverna. Eleverna och all 
skolpersonal bör ha möjlighet att komma i kontakt med elevhälsans samlade kompetens 
under en skoldag, så den bör vara organiserad för att kunna svara upp emot detta.    

  
  

Backlund (2007) har i sin forskning tittat på elevvården i skolan och hur den är 
organiserad. Hon ser att de specialpedagogiska, medicinska och vägledande resurserna är 
de som dominerar i elevhälsoteamet. De fallstudier hon utfört visar också på att 
elevhälsopersonalen har en betydelsefull roll för lärare, elever och föräldrar i arbetet med 
olika stödresurser. Hon har i och med sin studie funnit att fördelningen av 
personalresurserna varierar mellan skolorna men att så många som 57 procent väljer att ha 
med studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet. Även Strandell (2009) har forskat på 
elevhälsoarbete och drar paralleller mellan elevhälsan och företagshälsovården och menar 
att elever skulle gynnas av att ha en elevhälsa med en tvärvetenskaplig, mångdisciplinär 
kompetens där kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare och studie- och 
yrkesvägledare skulle ingå.   

  

  

Törnsén (2010) skriver att behovet av en god samverkan mellan skolans personal och ett 
bra sammansatt elevhälsoteam är viktigt. Hennes forskningsstudie visar att om 
professionella grupperingar gemensamt arbetar för att åtgärda och förebygga ohälsa samt 
stötta elever i behov hjälp så ges elever möjlighet till att utvecklas maximalt. Einarsson 
(2011) har i sin forskning tittat på hur problem hanteras inom 
elevhälsoteam och instämmer med det Törnsén (2010) säger men visar också på 
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att elevhälsoteamet ibland har svårt att se hela eleven i sin kontext. Det blir ofta fokus 
på att den enskilde eleven är problemet istället för att se hur hela klassen 
fungerar. Det kan vara att elevens problem är knutet till en större grupp 
eller hur relationerna till lärarna ser ut. Hon menar att elevhälsoteamet inte är 
organiserat att kunna arbeta med större frågor och problem, utan att systemet bygger på att 
det är en elev som registreras i journalhanteringen, inte en hel grupp.    
  

   

  

4.5 Vad kan studie- och yrkesvägledaren bidra med i elevhälsoarbetet?  

  

Lovén (2015) skriver i sin forskningsrapport om vad som händer med ungdomar vid olika 
brytpunkter och hur de påverkas av dessa och vilken roll vägledning spelar in i dessa liv. 
Han har också tittat på ungdomarna egna förslag på förbättringar i dessa avseenden. 
Utgångspunkt i hans undersökning är den statistik som visar att efter tre år på gymnasiet 
har en tredjedel inte fullföljt sin gymnasieutbildning. I Lovéns (2015) undersökning, med 
de 36 ungdomar han har intervjuat, framkommer att det vissa faktorer som är med och 
påverkar varför de har hamnat där de gjort. Han lyfter bland annat; trasslig uppväxt, 
mobbning i skolan, skolk, och svårt att hänga med i undervisningen. Alla dessa faktorer 
fanns med i ungdomarnas bakgrund mer eller mindre. I sin analys lyfter han studie- och 
yrkesvägledarens roll och tittar på vad hen skulle kunna ha gjort i ett tidigare skede. Han 
lyfter att i grundskolan skulle vägledaren kunna arbetat mer aktivt med dessa ungdomar, 
genom att se dem och hjälpa dem att reda ut sina jobbiga situationer. Att öka motivationen 
hos dessa elever skulle göra dem mer mottagliga både för vägledning och för den hjälp 
skolan kan erbjuda. Lovén (2015) menar att det handlar om att skapa en personlig relation 
till eleverna för att de ska kunna ta till vara de resurser som finns tillgängliga. Vidare 
lyfter han att för dessa ungdomar handlar det om att vägleda på ett icke traditionellt sätt, så 
att man ser hela elevens situation och som han själv skriver:   

  

"Vägledare måste arbeta sida vid sida med elevvårdspersonal, 
specialpedagoger/speciallärare och skolledning." (Lovén,2015, s.282)   

  
  

Lovén (2015) och Skolinspektionens rapport (2015:05) menar att elever som blir ett ämne 
för elevhälsoteamet är ofta elever som riskerar att hoppa av skolan. Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL, 2012) presenterar i sin forskning att en av framgångsfaktorerna för 
att ungdomar ska stanna kvar i skolan är att möta kvalificerade studie- och yrkesvägledare. 
Att när de möter eleverna visar en tro på elevernas förmåga att lyckas samt att eleverna 
upplever att de har gjort rätt utbildningsval vilket motiverar dem till att lyckas med sina 
studier.     

  

  

Lundahl (2010) skriver i sin forskningsöversikt "Att bana vägen mot framtiden. Karriärval 
och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv" att det är viktigt för ungdomar att få 
tala med en studie- och yrkesvägledare. Så många som 62 procent av eleverna vill 
diskutera sin personliga situation, sina starka och svaga sidor samt få information om 
utbildningsvägar, behörighets/antagningskrav och arbetsmarknaden. Hon lyfter 
att forskningsstudier visar på att elevernas behov är mångfacetterade de vill inte enbart ha 
råd och information även om dessa delar är mycket viktiga, de uttrycker också behovet av 
motivation och ställer frågor som, -Hur går jag vidare? och – Hur ser jag framåt?   
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4.6 Motivation   
  

Lovén (2015) menar att vägledningens främsta uppgift är att stödja individers utveckling 
mot att bli bättre rustad för att klara av omvärldens krav och se de möjligheter som finns. 
Viktiga färdigheter i det arbetet är att kunna stödja, informera 
och motivera. I sin litteraturöversikt "Skoleffekter på elevers motivation och 
utveckling" skriver Giota (2002) om att den forskning som har gjorts kring elevers 
motivation i skolan. Den visar att för att kunna motivera elever på bästa sätt krävs det att 
de vuxna når in till elevens inre värld. För att nå fram till eleven så krävs det också att de 
vuxna har koll på och tar hänsyn till elevens totala livssituation. Hon lyfter också att det 
finns mycket forskning som visar att elevers egna motivation i syfte att lära sig i skolan, 
inte bara har betydelse för skolprestationen. Det råder ingen tvekan om att 
motivationen också har stor betydelse för kommande yrkes- och utbildningsval samt för 
den framtida sysselsättningen på arbetsmarknaden och hela individens utveckling.  

  

Ett sätt att motivera kan vara att ha motiverande samtal med elever. MI 
(Motivational Interwieing) är vad Naar- King och Suarez (2014) tar upp i sin bok 
"Motiverande samtal-MI med tonåringar och unga vuxna" och menar är en form av 
vägledning där klienten är i centrum och den bygger på ett samarbete mellan rådgivaren 
och klienten. Den syftar till att framkalla och stärka motivationen för att kunna förändras. 
Motiverande samtal ska ses som en metod snarare är en teknik eller ett trick för att få 
människor att förändras.    

  

I skolan kan motiverande samtal användas, då menar Naar-King och Suarez (2014) att det 
är viktigt att inte uttrycka sig dömande och ge råd. I samtalen blir eleven uppmuntrad till 
att förstå att de själva ska bestämma över sin situation som de vill ändra på. Enligt 
författarna är det extra viktigt att lyfta fram den ungas styrkor eftersom de ofta står i 
motsats till det beteendet de har. Som tillämpning i skolan, ser författarna att med en riktig 
utbildning i MI skulle både lärare och elevvårdsteam kunna använda metoden. Med hjälp 
av MI kan man bygga förtroendefulla relationer och att stärka eleven att bli sin egen 
beslutsfattare.   
  

   

5.Metod   
 
Studien har en kvalitativ ansats där vi söker kunskap om vad studie- och yrkesvägledare 
kan bidra med i ett elevhälsoteam via deras egna erfarenheter, upplevelser och synpunkter. 
Kvalitativ innebär att vi tolkar resultaten, letar efter mönster i intervjusvar och söker 
identifiera arbetsmetoder som studie- och yrkesvägledare använder sig av i sitt yrkesliv. 
Till skillnad från en kvantitativ anats då man storleksordnar och söker vad man mer eller 
mindre gör i sitt arbete, söker vi en bild av vad de bidrar med i elevhälsoarbetet.  

   

5.1 Urval    

  

I urvalsprocessen har vi valt de studie- och yrkesvägledare som har varit en del av 
elevhälsoteamet eller är det idag. Alla är behöriga vägledare och arbetar idag på 
kommunala grundskolor. Trost (2010) skriver om urval för kvalitativa studier. Han menar 
att för att få en god kvalitet i arbetet är ett fåtal djupare intervjuer att föredra än att ha för 
många. Risken med för många intervjuer är att man missar viktiga detaljer, såsom 
skillnader eller det som förenar. Med bakgrund av detta väljer vi ett begränsat urval med 
åtta studie- och yrkesvägledare.     
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Två av de åtta studie- och yrkesvägledarna vi intervjuat arbetar med uppdrag på mer än en 
skola. I syftet att söka svar på hur studievägledarna använder sin kompetens 
i elevhälsoarbetet och hur de ser på sin roll där, har vi gjort ett bekvämlighetsurval. 
Enligt Trost (2010) betyder det att urvalet görs genom att vi tagit de som varit relativt lätta 
att få tag på och som förväntas att ge oss svar på vår studie utifrån de ramar den har, 
såsom exempelvis tid. Han poängterar då också att resultatet från studier med sådant urval 
inte är representativa i statistisk mening utan att man får syn på mönster och varianter är 
det som är intressant. Vi har valt ett bekvämlighets urval med anledning av att vi är 
begränsade i tid att genomföra vår studie. Skolorna är kommunala grundskolor och ligger i 
små- till mellanstora kommuner i eller i närhet av två medelstora städer i Sverige.   
  

   
 

5.2 Datainsamlings metod   
  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta studie- och yrkesvägledare. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver forskningsintervjun som ett professionellt samtal mellan den 
intervjuade och den som intervjuar och att kunskap konstrueras i samtalet dem emellan. 
De kvalitativa intervjuerna vi gjort är semistrukturerade. Semistrukturerad intervjuteknik 
kännetecknas av att intervjuaren har förutbestämda ämnen som ska behandlas och frågor 
som ska besvaras, men är flexibel i vilken ordning frågorna ställs och låter den intervjuade 
utveckla sina svar (Denscombe 2009). Vi ser att denna intervjuteknik passar bäst för syftet 
med vår studie eftersom intervjupersonerna då fick förklara och utveckla sina åsikter och 
svar.     
 

Trost (2010) menar att det är viktigt att låta nyfikenheten eller intressena styras av våra 
syften och inte av att avslöja något som inte hör till sammanhanget. Enligt honom 
ska lyssnandet vara aktivt och frågandet inte ifrågasättande. Kvale och Brinkmann (2009) 
tar även de upp svårigheten att vilja ha så mycket kunskap som går att använda men 
samtidigt respektera den intervjuades integritet inte alltid är lätt att lösa. Deras slutsats är 
att det inte finns några kvalitetskriterier för forskningsintervjuer som är entydiga. De 
menar att en bra intervju bygger på hantverksskickligheten hos forskaren.    

  

Våra intervjufrågor (Se Bilaga 1) har vi arbetat fram utifrån det syfte vår studie har och 
utifrån de forskningsfrågor som vi ville ha svar på. Trost (2010) beskriver att 
intervjuguiden inte behöver vara strukturerad i någon logisk ordningsföljd, men att själva 
studien bör vara det. Vi har i våra intervjuer strävat efter att ställa öppna frågor, i syfte att 
få den intervjuade att svara så utförligt den velat på frågorna.    

  

Intervjuerna spelades in. Vi har därför haft möjlighet att kunna lyssna på dem flera 
gånger. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur en inspelning av intervjuer kan ge en 
frihet i att kunna koncentrera sig på dynamiken i intervjun och på ämnet som behandlas. I 
likhet lyfter också Trost (2010) fördelen med att kunna lyssna om igen på intervjuerna där 
tonfall och ordval kommer fram. Vi har även transkriberat det som sades för att kunna läsa 
igenom intervjuerna och kunna referera till det som kom fram i intervjuerna. Vi har även 
använt vissa citat för att lyfta fram och förstärka delar av det som sades. Trost (2010) 
beskriver olika sätt hur man kan använda materialet och har man 
intervjun transkriberad kan man återkomma många gånger till det som sades i den, även 
om det är tidsödande att göra.  
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 5.3 Genomförande   
  

Varje intervjuperson kontaktades via telefon eller mail på respektive grundskola där de är 
verksamma studie- och yrkesvägledare. Vi beskrev bakgrunden till vår studie och syftet 
med intervjun och fick deras medgivande på att vara med i studien. Efter det bestämdes 
plats och tid för intervjuerna. Alla studie- och yrkesvägledare fick själva avgöra en 
lämplig plats att genomföra intervjuerna på, för att skapa en trygg miljö för de 
intervjuade. Trost (2010) belyser också detta och trycker också på att miljön ska vara så 
ostörd som möjligt. Alla intervjuade valde sina arbetsplatser på respektive grundskolor, 
utom en som utfördes hemma i studie- och yrkesvägledarens privata hem. Vi gjorde fyra 
intervjuer var och varje intervju tog emellan 40–60 minuter att genomföra.  

   

  

5.4 Databearbetning och analys   

  

Samtliga intervjuer är inspelade och transkriberade direkt efter eller i anslutning till 
genomförandet. Enligt Denscombe (2009) finns det klara vinster med att transkribera det 
inspelade materialet och menar då att man får data som blir mycket enklare att analysera, 
eller så att man kan gå tillbaka till texten flera gånger. Därigenom har man möjlighet att 
finna mönster och information som inte var direkt uppenbara.  

Efter transkriberingen har vi sammanställt de åtta intervjuerna och gemensamt läst 
igenom transkriberingarna flertalet gånger och börjat se olika mönster i svaren. De 
mönster vi sett utifrån svaren är exempelvis vilka roller de har i elevhälsoteamet, vilka 
uppgifter de gör i elevhälsoarbetet med flera. Dessa svar har vi kategoriserat och slagits 
samman till olika teman som vi senare placerat in i matriser. Dessa matriser har vi använt 
som vår analysmetod. Varje forskningsfråga motsvarar en matris. (Se Bilaga 2) Vi har i 
resultatet och analysen valt att kursivera de teman som står i matriserna i syfte att förenkla 
för läsaren. Patel och Davidson (2003) menar att det vid analysering av kvalitativa 
intervjuer kan vara bra att gå igenom det insamlade data flertalet gånger och försöka hitta 
gemensamma mönster för att enklare kunna göra en analys av resultatet.     

   

5.5 Etiska ställningstagningar   

  

För oss är det viktigt att ta hänsyn till den etiska aspekten eftersom vårt ämne berör 
elevhälsan, där ofta känsliga frågor om enskilda individer tas upp. Denscombe (2009) 
menar att vid insamling av data är det viktigt att forskaren tar hänsyn till det etiska 
perspektivet, och grundläggande krav på att respektera deltagarnas rättigheter och 
värdighet, att undvika att deltagarna lider skada genom sin medverkan, samt att arbeta på 
ett ärligt sätt. Individer som medverkar i en undersökning får inte utsättas för skada, 
förödmjukelse eller kränkning.   
  

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer lyfter fram fyra huvudkrav, som 
gäller etik vid forskning. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (www.codex.vr.se)   
 

Informationskravet –  Vi har inför våra intervjuer gjort klart för studie- och 
yrkesvägledarna att de har full rätt att hoppa av dessa intervjuer när helst de velat. Samt att 
de inspelningar och utskrifter vi har gjort utifrån intervjuerna med studie- och 
yrkesvägledarna, kommer att raderas efter att arbetet är godkänt. Det som kommer finnas 
kvar är enbart den färdiga uppsatsen.   
 

Samtyckeskravet - Intervjupersonerna har informerats om studiens syfte och därefter gett 
sitt medgivande att delta.   
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Konfidentialitetskravet – De intervjuade har fått sina namn utbytta till fiktiva namn för att 
inte kunna härledas till vilken studie- och yrkesvägledare som arbetar var. Vi har 
informerat de vi har intervjuat att all data som samlats in tas bort efter att arbetet är 
godkänt.   
 

Nyttjandekravet - Våra intervjuade studie- och yrkesvägledare har gett sina medgivande 
till att vi endast ska använda alla uppgifter i syfte att skriva detta examensarbete och inte 
använda informationen i några andra sammanhang. Vi kommer ge dem möjlighet att läsa 
vårt arbete.     

   
  

5.6 Studiens tillförlitlighet   

  

Tillförlitlighet bygger på att man mäter utifrån att situationen ska vara likadan för alla, 
alltså att man har hög standardisering (Trost, 2010). Vi är medvetna om det faktum att vi 
är två personer kan ha skapat en olikhet i intervjusituationerna. Vi har därför strävat efter 
att minska de eventuella olikheterna genom göra intervjusituationen så lika som 
möjligt, genom att utgå från vårt semistrukturerade frågebatteri. Vidare 
menar Trost (2010) att tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer visas genom att den 
insamlade data är seriös och relevant för den aktuella problemställningen och att man ska 
vara ärlig och göra hänvisningar till källor och litteratur. I vår studie har vi gemensamt 
tolkat, analyserat varandras intervjuer i syfte att höja studiens tillförlitlighet.  

Enligt Trost (2010) är trovärdigheten det största problemet vid kvalitativa intervjuer. Han 
menar att man som forskare ska kunna visa de som läser studien att mina resultat och 
analyser är trovärdiga. Att data är insamlat på sätt som är relevant för studien och den 
aktuella problemformuleringen. Vi anser att vi har samlat data relevant för vår studie och 
hanterat den noggrant och seriöst i enlighet med det Trost (2010) skriver.  

När det kommer till kvalitativa studier och trovärdighet menar Patel och Davidsson 
(2003) att hela studien ska genomsyras av trovärdighet inte bara datainsamlingen. De 
menar att underlaget som studeras måste vara trovärdigt, att forskaren ska fånga det som 
är mångtydigt och motsägelsefullt samt att forskaren argumenterar kring de olika 
tolkningar som dyker upp. Våra forskningsfrågor ligger relativt nära varandra 
i sina begrepp och kan ha tolkats olika av de vi intervjuat, men vi har genom 
transkriberingarna och den senare sammanställningen i olika matriser fått en klarare bild 
av de olika tolkningar som funnits.   

  

6.Resultat                                                                                                                                      
                                                               
Resultatdelen inleds med en kortfattad beskrivning av de intervjuade studie- och 
yrkesvägledarna i syfte att få en bild av hur deras tjänster ser ut, omfattningen på dem och 
annan relevant information om vad som vi anser viktiga för studien. De intervjuades namn 
är fiktiva. Resultatet är indelat utifrån våra forskningsfrågor, vi ville undersöka studie- och 
yrkesvägledarens roll och arbetsuppgifter i elevhälsoteamet och vilka kompetenser de får 
användning av. Samt att se om det finns fler kompetenser som de skulle vilja nyttja i sin 
roll med elevhälsoarbetet. Efter presentationen följer det resultat som framkommit i våra 
kvalitativa intervjuer.    
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6.1 Presentation av studie- och yrkesvägledarna och deras arbete    
  

Vår studie omfattar åtta kvinnliga studie- och yrkesvägledare som arbetar inom den 
kommunala grundskolan. Samtliga vägledare har en studie- och yrkesvägledarexamen. 
Sex av respondenterna arbetar heltid och resterande två arbetar 80 procent respektive 
90 procent. Nedan följer en kort presentation av dessa vägledare med fingerade namn. Att 
det totala elevantalet skiljer väldigt åt är beroende på skolornas storlek, de flesta av de 
intervjuade riktar dock sitt arbete emot de elever som studerar på högstadiet (årskurs7-9)   

  

Karin arbetar på en liten 7–9 skola samt på två specialpedagogiska skolor och har ansvar 
för totalt ca 280–300 elever. Hon arbetar 100 procent och har sin tjänst fördelad med 
60 procent på 7–9 skolan och 40 procent på de specialpedagogiska skolorna. Karin har 
arbetat som studie- och yrkesvägledare i ca 7 år och är med i elevhälsoteamet på 7–
9 skolan trots att man på kommunnivå uttalat att studie- och yrkesvägledaren inte ska vara 
med. Elevhälsoteamet har möte en gång i veckan.   

  

Lisa har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 38 år. Hon arbetar på en 7–9 skola och 
har ansvar för ca 360 elever. Hon arbetar 80 procent och har erfarenhet av att både vara 
med i elevhälsoteamet och att stå utanför det. Lisa är i dagsläget inte med i 
elevhälsoteamet på grund av att kommunen beslutat att studie- och yrkesvägledare ej har 
en roll i elevhälsoteamet. Hon har dock varit med i elevhälsoteamet tidigare.    

  

Lena arbetar på en 7–9 skola och har ansvaret för ca 440 elever. Hon arbetar i dagsläget 
100 procent som studie och yrkesvägledare men har tidigare arbetat 80 procent på grund 
av sjukskrivning. Lena sitter med i skolans elevhälsoteam som har möte en gång i 
veckan.   

  

Lola har arbetat i 11 år som studie- och yrkesvägledare och arbetar 100 procent på en f-9 
skola. Hon ansvarar för ca 420 elever. Hon har tidigare erfarenhet av att ha en delad tjänst 
mellan två skolor, där ena skolan valt att ha med studie- och yrkesvägledaren i 
elevhälsoteamet och den andra skolan valt att inte ha det. Skolans elevhälsoteam träffas en 
gång i veckan.   

  

Emma har jobbat som studie- och yrkesvägledare i sex år. Hon arbetar sedan ett år tillbaka 
på två f-9 skolor där hennes tjänst är delad 40 procent på ena skolan och 60 procent på den 
andra. Hon arbetar 90 procent och har ansvar för totalt ca 1000 elever. Emma är en del av 
elevhälsoteamet på båda skolorna och de båda har möten en gång i veckan.   
  

Camilla har arbetat som studie- och yrkesvägledare 23 år, hon har arbetat på samma skola 
under hela sin yrkesverksamma karriär men hade innan studie- och yrkesvägledarjobbet 
arbetat som kurator. Hon arbetar på en 7–9 skola med ca 300 elever. Hon arbetar 
100 procent och är med i skolans elevhälsoteam som har möten varannan vecka samt ett 
annat liknade resursteam som ofta berör samma områden som elevhälsoteamet, de har 
möte en gång i veckan.   
  

Josefin har arbetat i snart 11 år som studie- och yrkesvägledare hon arbetar i dagsläget på 
en f-9 skola och har ansvaret för ca 900 elever. Hon arbetar 100 procent och har haft sin 
nuvarande tjänst i ca 1år. Josefin är med 
skolans elevhälsoteam som träffas en gång varannan vecka.   
  

Bibbi arbetar på två skolor en 7–9 och en f-9 skola med ansvar för ca 1000–1050 elever. 
Bibbi arbetar 100 procent och har arbetat som studie- och yrkesvägledare i 15 år. Hon är 
en del av skolans elevhälsoteam som har möte en gång i veckan.   
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6.2 Vilken roll har studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet  

  

I intervjuerna framkommer det att varje studie- och yrkesvägledare besitter flera 
roller inom elevhälsan och elevhälsoteamet.  En av de roller som blir tydlig 
i intervjuerna är en informerande roll vilken de intervjuande beskriver innebär att 
informera om olika gymnasieval och om vilka olika behörighetskrav som ställs för 
respektive utbildning.  Även vilka antagningsregler som gäller för de olika aktuella 
utbildningarna. Samtliga studie- och yrkesvägledare säger att de har denna rollen i 
elevhälsoteamet. Den informerande rollen tillhandahåller mycket information till elever, 
vårdnadshavare och de övriga professionerna i elevhälsoteamet. En annan roll 
som samtliga svarar att de har är en motiverande roll i elevhälsan, de beskriver dock rollen 
på lite olika sätt. Bibbi beskriver i likhet med Emma rollen som att hjälpa eleven med att 
se målet med sina studier och se meningen med att vara i skolan. Camilla, Lena och Karin 
beskriver att den motiverande rollen handlar om att ge eleven hopp, att det finns en 
framtid för dem även om de missat mycket av sin tid i skolan.    

  
  

"Många är långt ifrån att vara behöriga till gymnasiet, så min uppgift är att ge dem 
hopp". - Camilla   

  
  

De övriga tre säger att deras roll är att stärka individen genom att hjälpa eleven finna sin 
inre motivation, ibland kan det handla om att motivera eleven till att ta emot hjälp från 
exempelvis specialpedagogen.    

  
  

"Jag är inte lärare, rektor, kurator och jag rotar inte i det som gör att det inte funkar, vi 
pratar om annat. Vi diskuterar jobb, intressetester, roliga grejer, vi tittar på mycket 
bilder, vi tittar på varför vi gör de val vi gör, hur vi är mot varandra." - Lola   

  

Tre av de intervjuade beskriver att de som studie- och yrkesvägledare har en neutral roll. 
Att de inte är bedömande och kan upplevas mer neutrala i sin profession än vad flera andra 
professioner inom både elevhälsan och skolan i stort gör.    

De flesta av de studie- och yrkesvägledarna vi har intervjuat säger att deras roll 
i elevhälsoteamet är en framåtsyftande roll, en roll som har framtiden för ögonen. Lisa 
uttrycker att det är den framåtsyftande rollen som saknas i teamet, Emma menar att hon 
utifrån sin profession kompletterar de övriga i teamet med sin vägledarkompetens, en 
kompetens som hon säger innebär att se lösningar framåt. Hälften av de vi intervjuat 
uttrycker att de har en problemlösande roll, det vill säga en roll som innebär att man 
tillsammans med det övriga teamet försöker att hitta tänkbara lösningar för hur man ska gå 
vidare med eleven. Lena säger i likhet med Emma att de upplever sina roller i 
elevhälsoteamet som något vaga och otydliga. Emma som delar sin tjänst på skolor och 
upplever då att de andra i teamet känner till eleverna mer och kan bidra på ett annat sätt. 
Hon beskriver sig själv mer som en deltagare i elevhälsoteamet. Hon är en person som är 
med och lyssnar och får information om vad som händer med eleverna. Lena säger att trots 
sin något vaga roll ser en stor nytta med att vara med i elevhälsoteamet.    
  
  

 "Jag var sjukskriven en tid och för att lätta på 
min arbetsbörda kopplade rektorn bort mig från elevhälsoteamet. Men jag upplevde då att 
jag tappade mycket av kollen på eleverna, jag saknade insynen i vad som hände 
med och kring eleverna".  -Lena  



 

19 
 

  
  

Flera av de intervjuade utrycker i likhet med Lena att det är i elevhälsoteamet som de får 
kunskap kring elever och deras svårigheter. Det är där som de får en överblick över 
eleverna något som är svår att få i ett annat forum. Josefin säger att de som 
profession skulle vara väldigt ensamma om de inte fick vara en del av skolans 
elevhälsoteam.  Lena liksom flera andra uttrycker att vilken roll man intar i 
elevhälsoteamet handlar mycket om hur man är som person, vilka egenskaper och vilken 
personlighet man har.  
  

"Ibland upplever jag att jag tar större plats i elevhälsoteamet som person än som 
profession, jag brinner för att eleverna ska må bra och elevhälsans största syfte är att vi 
finns till och jobbar FÖR eleverna". -Lena   
  
  

   

6.3 Vilka uppgifter utför studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoarbetet  

  

Samtliga studie- och yrkesvägledare svarar att en uppgift som de utför i 
elevhälsoarbetet är att ha motiverande samtal. Karin beskriver att hon i sina motiverande 
samtal ofta gör kartläggningar. Hon frågar var eleven befinner sig idag, vad hen gör på 
fritiden, vart eleven vill sträva åt i framtiden i syfte att få eleven motiverad i sitt 
skolarbete. Om eleven har svårigheter i något ämne då kan det bli mer än ett samtal. I 
likhet med Karin beskriver även Bibbi hur hon har motiverande samtal genom att titta på 
elevens målbild och arbeta fram vägar som skulle kunna vara möjliga för att nå målet.    

Flertalet av de intervjuade säger att de är med på möten där ofta där vårdnadshavare, 
mentor, rektor och ibland eleven själv deltar. Emma och Karin uttrycker att i detta 
sammanhang bidrar de med sina kunskaper kring behörigheter och de har ofta den 
samlade betygsbilden kring eleven. Lola berättar att hon ofta bjuder in föräldrar att delta i 
samtal kring sitt barn.  

  
  

"Det är inte alltid lätt för elever och föräldrar att förstå skillnaden mellan grundläggande 
behörigheter och de antagningsregler som finns."  - Lola   

  
  

Alla utom två säger att arbetet med anpassade studiegångar hamnar på deras bord. När en 
elev av olika skäl, kan vara otillräckliga studieresultat eller hög frånvaro görs en 
anpassning av studiegången. Det kan innebära att plocka bort vissa ämnen och/eller 
fokusera mer på något ämne. Ibland inför man en kortare praktik för att eleven ska få bryta 
gamla mönster och få nya perspektiv. Här uttrycker Lisa att det är väldigt viktigt att 
studie- och yrkesvägledaren är med då det har hänt att det givits fel råd om vilka ämnen 
som lyfts bort från eleven vilket resulterade i att eleven i första antagningen inte blev 
behörig till gymnasiet. Karin säger också att hon arbetar med anpassad studiegång i 
elevhälsoteamet. Hon får ofta frågor från de andra professionerna i diskussionerna kring 
dessa elever, de frågar -Gör vi rätt? -Tänker vi rätt? Här ser hon att hon fyller en viktig 
uppgift med sina kunskaper kring behörigheter och antagningsregler.    
  
  

Att bidra med ett framtidsperspektiv för eleven, är något som alla intervjuade upplever att 
de har som uppgift i elevhälsoteamet. De vill visa eleverna alternativa vägar framåt i sina 
kommande studier och eventuella yrken i livet och i samband med det även prata om 
vilka regler för antagningar som gäller. Ett annat sätt kan vara att börja fundera 
över elevens olika starka sidor, mer utvecklingsbara sidor och förmågor den har som den 
senare kan bygga vidare på för att göra väl underbyggda val. Lisa beskriver hur hon tror att 
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hon kan bidra med något positivt för att hon kan entusiasmera inför den framtid som 
väntar. Hon beskriver arbetet i teamet och säger:   

  
  

"Man är ju två öron som är med och hör och ser och försöker lösa en problematik, så gör 
man ju alltid för de här eleverna. Å de öronen jag har ju inte riktigt lika de som kuratorn 
har. Då kan vi komplettera varandra till bättre och smartare lösningar. Jag tror det." -
 Lisa   

  
  

Ibland kan det vara svårt för eleven att komma fram till vart den vill sträva åt i framtiden. 
Det några av studie- och yrkesvägledarna jobbar med är att visa bilder för eleven. Till 
exempel att titta på bilder över vad olika yrken gör för något i sin profession, allt för att 
locka fram ett intresse hos eleven. En beskriver hur hon har vissa kort med frågor om 
intressen, egenskaper och förmågor som hon använder för att kunna ringa in vissa teman 
som kanske svarar emot någon framtida utbildning eller framtida yrke som verkar 
lockande. En berättar att hon kan ge eleven en läxa att fundera över tills nästa möte. Det 
kan handla om att eleven har fått exempelvis gymnasieväljaren att titta i och läsa in sig på 
olika linjer som verkar intressanta för eleven.  

    

Några svarar att de även följer med eleven på studiebesök till 
potentiella gymnasieskolor för att vara med som stöd för eleven och i vissa fall kunna 
möta personal. Allt i syfte att underlätta övergången mellan grundskola och 
gymnasieskola.    

En som sticker ut är, Lena, hon brukar tillsammans med skolsköterskan eller 
socialpedagogen vara ute i korridorerna på skolan varje morgon. Hon menar att det är 
viktigt att finnas för eleverna och synas som vuxen.    
  
  

"Det handlar om ett förebyggande elevhälsoarbete, för elevernas trygghet och att de ska 
växa som individer. Det är viktigt att få synas och bli sedd". - Lena   
  
  

Tre säger uttryckligen att de inte hinner vara med i det förebyggande elevhälsoarbetet. De 
säger att det inte finns tid till det och att skolorna inte jobbar så mycket förebyggande utan 
det är mer fokus på problemlösande "brandsläckning", att ta hand om akuta ärenden.   

Alla uttrycker på olika sätt att tiden är en avgörande faktor hur stor plats de får och tar 
i elevhälsoteamet. Några säger att det är tidsödande att delta i alla elevhälsomöten, då alla 
frågor inte berör studie- och yrkesvägledarna samt att möten ibland kan vara långa. Emma 
beskriver att hon lätt hamnar lite på sidan av i elevhälsoteamet, dels för att hon delar sin 
tjänst mellan två skolor och för att hon ofta får komma in först efter halva mötet, när det är 
dags att tala om eleverna som går i årskurs 7–9. Hon säger att om hennes tjänst endast var 
placerad på endast en skola skulle hon ha andra möjligheter att bidra. Mer än hälften 
uttrycker att elevhälsomötena tar mycket tid och i intensiva samtalsperioder och inför val 
så väljer de att inte delta på elevhälsomötena.    

   
  
 

6.4 Vilken kompetens anser studie- och yrkesvägledarna att de bidrar 
med i elevhälsoteamet  
  

Samtliga vägledare svarar att den kompetens de ofta använder är olika 
samtalsmetoder och vägledningsmetoder.  Att kunna hitta vägar för att motivera eleverna i 
sina studier och finna alternativa vägar framåt. Det handlar om att möta eleven där den 
befinner sig. Lola säger att det är hon som studie- och yrkesvägledare som har kunskapen 
om hur och när de olika metoderna bäst används.   
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"Vi kan dra eleven genom vilken vägledningsmodell som helst men då har eleven kanske 
inte fattat något av det...Har du 100 elever så har du 100 olika 
tillvägagångssätt...Möt alltid eleven där den är!" - Lola    

  
  

Karin säger å andra sidan att samtalsmetodiken är en kompetens som även kuratorn har, 
men att vi samtalar utifrån olika perspektiv.   

  
  

"Men man har ju lite olika infallsvinklar på problemet. Jag pratar mer framtid, 
undervisning och skola, vart man är på väg. Medan kuratorn lägger mer vikt vid det 
sociala." - Karin   

  
  

Josefin upplever att det ibland är svårt att se vad hon bidrar med i elevhälsoteamet, vilket 
till stor del har att göra med att rektorn som också sitter med i elevhälsoteamet tidigare 
har arbetat som studie- och yrkesvägledare. Vidare säger hon att hennes kunskaper 
kring antagningsstatistik, betyg och behörigheter är något som egentligen vem som helst 
kan ta reda på, men samtidigt att det ändå är hennes jobb att ha en övergripande koll på 
detta. Kunskaper om behörigheter och information om och i kring gymnasiet svarar 
samtliga att är en kompetens som efterfrågas av de övriga professionerna i 
elevhälsoteamet. En del elever som blivit ett ärende för elevhälsoteamet ligger ibland på 
gränsen till att inte vara behöriga eller antas till gymnasiet. Emma, Camilla och Josefin 
uttrycker alla att en viktig kompetens de har som studie- och yrkesvägledare är att ha koll 
på de alternativa vägarna som finns framåt för de elever som inte alltid klarar kraven. 
Camilla är dock bekymrad över att de alternativa vägar som erbjuds har minskat genom 
åren, hon upplever det som att det har blivit svårare att erbjuda elever som inte når upp till 
kunskapskraven bra hjälp.   

  
  

En av de intervjuade anser att den största vinsten med att ha studie- och yrkesvägledaren i 
elevhälsoteamet är att de kan bidra med ett framtidsperspektiv. Att de kan lyfta en 
framtidsbild och ge eleven en föreställning om vart den är på väg och vart den kan hamna, 
för att kunna ge eleven motivation i sina studier.   
  
  

"Det tror jag är det viktigaste och det finns ingen som är så bra som en studie- och 
yrkesvägledare som kan hjälpa dem med det. Det tror jag att man ska använda sig mer av 
i skolan. För att de ska kunna hitta lite mer motivation." - Lisa.   

De flesta beskriver att det samarbetar med flera av professionerna i elevhälsoteamet, 
ibland vissa mer än andra, exempelvis kurator och specialpedagog är professioner som 
flera nämner att de har ett närmare samarbete med. Det kan handla om att man utbyter 
erfarenheter eller får tips inför kommande elevsamtal. Men de beskriver också att de olika 
kompetenserna kompletterar varandra i elevhälsoteamet och hur de tillsammans löser 
problematik runt elever. Det kan även handla om att man göra kartläggningar tillsammans, 
hålla i och leda tjej- och killgrupper eller att ha lektioner i studieteknik. De beskriver att på 
så sätt får de en gemensam och samlad bild av eleven.  

  

 "Samsyn är viktigt. Eleverna kan spela ut oss, så teamet ger en samlad bild." - Bibbi.   

  

Karin pratar om hur man i det här yrket får anpassa lösningar efter de elever man har och 
beskriver hur vissa fall i elevhälsan kräver en kreativitet utöver det vanliga.    
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"Man får försöka hitta nya lösningar och metoder och man kan inte sätta sig och bli 
bekväm, det funkar inte." - Karin.   

   
  

6.5 Vilka insatser anser studie- och yrkesvägledarna att de skulle kunna 
bidra med i elevhälsoarbetet, utifrån sin kompetens  
  
  
  

"Bra fråga, jag halkar ofta tillbaka i att jag är bra på att ha individuella samtal, så det 
skulle kunna vara mer sådana. Extra sådana. Om det är någon elev som lyfts på 
elevhälsomötet så skulle jag kunna ha samtal med den eleven och föräldrarna"- Bibbi   

  

Över hälften av de intervjuade svarar att de skulle vilja bidra med fler motiverande 
samtal i elevhälsoarbetet och på så sätt kunna arbeta lite mer proaktivt. En av dem 
beskriver hur hon upplever att det händer något med eleverna i övergången mellan 
mellanstadiet och högstadiet. Att det blir stora förändringar för eleverna när de kommer till 
högstadiet och har olika ämneslärare, flera olika salar och kanske hamnar 
i puberteten. Hon tror att hon skulle kunna göra en insats i den övergången. Emma och 
Josefin uttrycker att de skulle vilja ha mer fortbildning kring motiverande samtal, för att 
kunna ta en ännu större plats i elevhälsoarbetet än vad de har idag. En annan önskan som 
finns hos de flesta av studie- och yrkesvägledarna är att hela skolan skulle arbeta i ett 
större och mer förebyggande med hälsoarbete, detta skulle ge dem som vägledare ett större 
utrymme att jobba ännu mer med framtidsperspektiv hos och med eleverna.    

  
  

"Jag vill arbeta mer förebyggande men det är för lite resurser i skolan". - Lena   

  

Bibbi beskriver hur hon skulle vilja arbeta mer med grupper i förebyggande hälsoarbete. 
Genom att arbeta med en hel grupp så behöver inte den eleven som är ämne för 
elevhälsoteamet pekas ut, utan man kan i stället arbeta med en hel klass.  

Lola och Emma ser båda att det saknas kunskap hos de övriga professionerna om vad de 
som studie- och yrkesvägledare besitter för kompetenser utöver samtalsmetodik och 
kunskaper kring gymnasiet. Emma uttrycker det som att om hela skolan och 
elevhälsoteamet hade mer kunskap om vad de kan bidra med skulle de automatiskt få en 
större plats i elevhälsoarbetet. De vill båda bidra mer men på sättet skolorna bedriver sitt 
elevhälsoarbete gör att de hämmas något.   

  
  

"Men om elevhälsoteamet och hela skolan i stort såg på SYV som någon som jobbade 
emot alla elever även de yngre åldrarna, skulle SYV kunna göra en större insats för alla" - 
Emma   

  
  

Bibbi beskriver hur hon har arbetat med de andra professionerna i elevhälsoteamet, med 
att ha lektioner och olika grupper i syfte att arbeta förebyggande med eleverna. Hon har 
exempelvis haft gruppvägledning och olika studiemotivation och studieteknikpass i 
klasser, men skulle vilja ha det i större utsträckning.    

  
  

Ingen av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna har fått det beskrivet från rektorn om 
vad det är tänkt att deras funktion och deras kompetens ska bidra med i elevhälsoteamet. 
Exempelvis Karin väljer ändå aktivt att vara en deltagare i elevhälsoteamet trots 
att kommunen sagt att studie- och yrkesvägledaren inte har någon plats där.   
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7. Analys   

  

I detta avsnitt kommer vi knyta samman den tidigare forskning och litteratur som tagits 
upp i bakgrundsdelen till det som framkommit i vårt resultat. Vi kommer koppla samman 
detta med våra forskningsfrågor för att tydliggöra att studien svarar emot sitt syfte.   

   

7.1 Studie- och yrkesvägledarens roll i elevhälsoteamet?   

  

Ett tydligt mönster som framkommer i resultatet är att alla de intervjuade lyfter att de har 
en motiverande roll i elevhälsoarbetet. Att de ligger på dem som studie- och 
yrkesvägledare att ha samtal med eleven i syfte att hitta motivation i studierna och att se 
sin mening med att vara i skolan. Rollen handlar om att ge eleven hopp och att kunna 
hjälpa dem att se sin framtid på ett annat sätt. Det här belyser Giota (2002) och säger att 
det finns mycket forskning som stärker att elevers motivation har betydelse för 
deras personliga utveckling och deras kommande studie- och yrkesval.   

  
  

Stenhammar (2006) ser att studie- och yrkesvägledarens roll inte är självklar i 
elevhälsoteamet men att hon i undersökningar ändå ser att det finns önskemål om 
samverkan och att studie- och yrkesvägledarens kompetens ändå skulle 
tillföra något. Detta stämmer överens med många av studie- och yrkesvägledarna, att deras 
roll inte alltid är självklar, att genom exempelvis Emma som har en delad tjänst mellan två 
skolor lätt hamnar lite utanför teamet samt säger att det svårt att bidra för att de övriga 
professionerna inte vet vilka kunskaper en studie- och yrkesvägledare sitter på.    

  
  

I en tillsynsrapport från skolinspektionen (2015:05) visar resultat på att studie- och 
yrkesvägledare är med i elevhälsoteam, även om så ej är föreskrivet i 
skollagen. Törnsén (2010) skriver i likhet med detta att skolans huvudman tillåts att 
organisera elevhälsoarbetet efter lokala behov. Det är enligt lag är beslutat vilka 
professioner som ska ingå för att den ska kunna bemöta hela den bredd av svårigheter och 
behov som elever kan omfattas av. Att det fungerar på det sättet blir tydligt i hur Karin och 
Lisa beskriver sina platser i teamen. Där Karins huvudman aktivt valt att ha studie- och 
yrkesvägledaren med i elevhälsoteamet trots att kommunen säger annorlunda och 
Lisas huvudman har valt att gå på kommunens linje och hon är därmed inte en del av 
skolans elevhälsoteam.   

  
  

Hälften av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna svarar att det upplever att de har 
en problemlösande roll. En roll som förklaras med att alla i elevhälsoteamet funderar ut 
olika lösningar på olika problem som en elev kan tänkas brottas med. Detta är något som 
vi kopplar till Hjörne och Säljös (2008) studie. De skriver att en tanke med 
ett multiprofessionellt elevhälsoteam är att med många olika kompetenser kan man få en 
bred uppfattning om elevens problem. Att man tillsammans kan komma fram till olika 
lösningar som syftar till att hjälpa eleven i sin situation. Detta är något som vi ser hos de 
vi intervjuat i hur de hanterar sina arbetsuppgifter och kompetens i förhållande till de 
andra professionerna som ingår i varje elevhälsoteam. Strandell (2009) vill också lyfta att 
det mångdisciplinära elevhälsoarbetet gynnar eleverna.    
  

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL,2012) forskning framkommer olika 
framgångsfaktorer för att undvika kostsamma avhopp. Två av dessa är att elevens 
motivation för studier ökar om den känner att den har valt rätt utbildning och att de får 
möta en kvalificerad studie- och yrkesvägledare. En vägledare som i det mötet visar tro på 
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elevens förmåga att lyckas i skolan. Detta känner vi igen då över hälften av de 
vi har intervjuat svarar att de har en framåtsyftande roll i elevhälsoteamet. De uppger att de 
visar eleverna på att de har framtiden framför sig samtidigt som att de ingjuter en tro hos 
eleven att det finns en väg för dem. Vi kan mot den bakgrunden koppla tillbaka till de två 
framgångsfaktorerna som SKL lyfter. Att de har framtiden för ögonen och att de ingjuter 
en tro i eleven att det finns en väg för dem.   
  

  

7.2 Studie- och yrkesvägledarens uppgift i elevhälsoarbetet?  
 
Att ha motiverande samtal är en uppgift som alla svarat att de utför. 
Karin beskriver hur hon i sina samtal ofta gör en kartläggning, där hon frågar vart eleven 
befinner sig idag, fritidsintressen, framtid och så vidare, för att få en bredare bild över 
elevens livssituation. Bibbi beskriver också hur hon arbetar med elevens målbild och tittar 
på alternativa vägar framåt. Detta kan kopplas till det Naar-King 
och Suarez (2014) beskriver i sin bok om hur man kan använda motiverande samtal i 
skolan. I samarbetet mellan elev och rådgivare ska eleven uppmuntras till att förstå att de 
själva bestämmer över sin situation och är de som kan ändra något i situationen. Sveriges 
vägledarförening (2017) beskriver bland annat några uppgifter som en studie- och 
yrkesvägledare gör och en uppgift är bland annat att ha motivationsskapande samtal med 
elever. Hjälpa eleven att se framåt och se hur den ska gå vidare är också något vi känner 
igen från vårt resultat.  
  

En som sticker ut något i våra intervjusvar är Lena. Hon går tillsammans med 
skolsköterskan eller specialpedagogen en runda i skolan varje morgon för att vara synliga i 
korridoren och tillgänglig för eleverna och detta gör ingen av de andra intervjuade. Hon 
menar att det handlar om förebyggande elevhälsoarbete och att elever ska få synas och bli 
sedda, att det gör mycket för en människa att känna sig välkommen och sedd i skolan. 
Vikten av detta belyser även skolinspektionen (2015:05) i sin kritik hur skolorna bedriver 
elevhälsoarbetet och att skolorna behöver öka tillgängligheten för eleverna, så att de också 
vet vilka som ingår i den. Att ha en tillgänglig elevhälsa tar även Gustafsson (2009) upp 
som en viktig del i det förebyggande arbetet och att förtroendefullt samarbete kan ge en 
god lösning för varje elev. Nilsson (2014) tar i likhet med Gustafsson (2009) upp hur 
skolan kan arbeta med hälsa utan att prata om hälsa, genom att bland annat elever och 
vuxna skapar förtroendefulla relationer. Stenhammar (2006) belyser också detta när hon 
säger att elevhälsans viktigaste uppgift är att skapa en miljö som bidrar till goda 
möten mellan de som vistas där, nämligen barn och vuxna. Detta stärks av hur vissa 
kommuner i hennes rapport beskriver att de anser att alla kompetenser, även studie- och 
yrkesvägledaren behövs i samverkan för en god studiemiljö. Trots att flera författare 
belyser vikten av ett förebyggande elevhälsoarbetet så framkommer i vår studie att endast 
Lena gör detta, men att flera av de intervjuade uttrycker önskemål om att kunna göra det.  

  
  

I SOU (2000:19) kom man fram till att elevhälsoarbetet och det pedagogiska arbetet ofta 
gick som parallella spår. Det saknades bland annat en samverkan mellan personalen. Då 
en elev inte klarar av att nå sina studiemål hamnar de hos elevhälsoteamet och behöver 
hjälp i att finna en ny riktning i sin skolsituation. Flera av de studievägledare vi 
har intervjuat beskriver hur de får ta hand om dessa elever, i syftet att hitta anpassningar 
för eleven. Det kan innebära en anpassad studiegång där elevens pedagogiska studier 
varvas med en praktikplats i syftet att bryta gamla mönster och hjälpa eleverna hitta sin 
motivation till skolan. Detta arbete menar Sveriges vägledarförening (2017) också är en 
del av en vägledares arbete.    
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Bibbi säger att hon tillsammans med några av de andra professionerna i 
elevhälsoteamet har samverkat för att lösa problem kring elever och Lena hur de 
samverkar för att arbeta förebyggande på skolan. De har då valt 
att arbeta tillsammans med en större elevgrupp, det blir en större insats och man kan hjälpa 
fler. Detta skiljer sig ifrån vad som framkom i statens offentliga utredning (SOU 2000:19). 
Den utredningen visade på att professionerna i elevhälsan arbetade för sig själv i enskilda 
spår och att eleverna skulle gynnas av ett bättre samarbete mellan dem. Utredningen 
belyser att den kunskap de har i sina respektive utbildningar, om människors utveckling, 
på det sociala, psykiska, fysiska och emotionella planet. Den gemensamma kunskapen om 
samspelet mellan samhälle, grupp och individ skulle stärka elevernas utveckling. Med 
SOU utredningen som bakgrund kan man ändå se att det skett en förbättring 
kring samverkan mellan elevhälsans olika professioner sedan början på 00-talet.  

   

7.3 Studie- och yrkesvägledarens kompetens   

  

Skolverket (2013a) beskriver att en studie- och yrkesvägledare ska 
ha kompetenser inom samtalsmetodik, kunskap om metoder och val och väjande och att 
vägledaren ska besitta kunskap som kan hjälpa eleven att utveckla kunskap om sig själva. 
Lovén (2015) belyser i likhet med skolverket (2013a) att vägledaren behöver behärska 
fördjupande tekniker som hjälper eleverna att få en större självkännedom. Ett tydligt 
mönster som framkommer i resultatet är att samtliga studie- och yrkesvägledare säger 
att de i sitt arbete med elevhälsan får mycket användning av sina samtalskompetenser och 
vägledningsmetoder, ofta genom att ha motiverande samtal med eleverna. Lola uttrycker i 
likhet med Lovén (2015) att det är just genom att hon har djupa kunskaper om hur 
hon använder vägledningsmodellerna som hon når fram till eleven. Samtliga vägledare 
svarar att den kompetens de ofta använder är olika 
samtalsmetoder och vägledningsmetoder. Att kunna hitta vägar för att motivera eleverna i 
sina studier och finna alternativa vägar framåt. Det handlar om att möta eleven där den 
befinner sig. Lola säger att det är hon som studie- och yrkesvägledare som har kunskapen 
om hur och när de olika metoderna bäst används.  

  

   

Hjörne och Säljö (2008) beskriver att ett elevhälsoteam kan vara sammansatt av olika 
professioner beroende på skolans storlek och utefter de olika förhållande 
som råder. De skriver att tanken med multiprofessionella elevhälsoteam är att det ger en 
bred bild över elevens situation och att de tillsammans kan lösa olika problem för eleven. 
Vidare menar de att flera olika kompetenser kan ge en större förståelse för elevens 
situation och att de besluten blir mer välgrundade. Strandell (2009) och Törnsén (2010) tar 
också upp att en mångdisciplinär kompetens i elevhälsan kan gynna och förebygga ohälsa 
bland elever och att det ger en god stöttning för elever i behov av hjälp. I likhet med dem 
säger Gustafsson (2009) att en bra tillgänglighet är viktig för eleven i skolan. Vi kan 
se kopplingar till vårt resultat i det som författarna ovan tar upp. I studiens resultat 
framkommer att tre av de intervjuade uttrycker att de har en kompetens som är viktig i 
elevhälsoarbetet då de har koll på alternativa vägar för eleverna.  Några lyfter också att de 
övriga professionerna i elevhälsoteamet inte riktigt ser fullt ut vad studievägledarna kan 
bidra med. Förutom samtalsmetodik och kunskaper kring gymnasieval och 
behörigheter och att de ser att de skulle kunna bidra med mer kunskap om de fick ta större 
plats i teamet.   
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Skolverket (2013a) tar upp att vägledaren även 
ska besitta kompetens kring aktuella utbildningsvägar och utbildningssystem. Samtliga 
studie- och yrkesvägledare är överens om att den kunskap de besitter kring gymnasiet är 
något som också efterfrågas i elevhälsoteamet. Detta överensstämmer även med vad Lovén 
(2015) säger, att vägledaren bör ha kunskap om individens självuppfattning och vad 
omvärlden har att erbjuda. Alla svarar i studien att de i elevhälsoteamet bidrar med 
kompetens om antagningsregler, utbildningsfrågor och framtida val.   
  

   

7.4 Önskade insatser studie- och yrkesvägledarna skulle vilja bidra mer 
med i elevhälsoarbetet  
  

Fler uttrycker att de skulle vilja arbeta mer preventivt i elevhälsoarbetet. Bibbi beskriver 
hur hon tillsammans med övriga professioner i elevhälsoteamet har varit i klasser och haft 
gruppvägledningsövningar och pratat om studiemotivation. Emma och Karin säger att de 
skulle vilja arbeta mer proaktivt i skolan. Fånga upp elever i tidigare åldrar och arbeta mer 
i övergångar mellan exempelvis olika stadier. Det Lovén (2015) tar upp i sin forskning 
knyter an till vårt resultat, att studie- och yrkesvägledarensroll blir viktig i arbetet med att 
arbeta proaktivt med ungdomar som har hamnat i svårigheter. Han menar att aktivt arbeta 
att motverka detta blir en viktig insats som vägledaren kan bidra med.   

En annan önskad insats som studie- och yrkesvägledarna tar upp är att de vill fortbilda sig 
och lära sig mer om att kunna tillgodose elevernas behov. Detta resultat går att förstå 
utifrån det Lundahl (2010) visar i sin forskningsstudie, att elevernas behov är 
mångfacetterade. De vill inte enbart ha råd och information även om dessa delar är mycket 
viktiga, de uttrycker också behovet av motivation. Elever vill i likhet med Sveriges 
vägledarförening (2017) ha svar på frågor som, -Hur går jag vidare? och – Hur ser jag 
framåt? Vårt resultat visar att fler än hälften av studie- och yrkesvägledarna vill arbeta 
ännu mer med motivation och motiverande samtal för att svara upp mot dessa frågor. 
Emma och Josefin säger att de vill ha mer fortbildning inom motiverande samtal för att 
kunna hjälpa fler elever och få mer kunskap i hur de kan hjälpa dem framåt.    

   

8. Diskussion  
   

Syftet med vår kvalitativa intervjustudie har varit att undersöka åtta studie- och 
yrkesvägledares erfarenhet av att vara med i elevhälsoteamet. Vi ville få en fördjupad 
kunskap om vad de själva anser att de kan bidra med för insatser i 
elevhälsoarbetet och vilken kompetens de bidrar med inom elevhälsoteamet.  

Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna anser sig tillföra en kompetens som saknas 
bland de övriga professionerna, att deras uppgift till stor del blir att handla om att blicka 
framåt och att arbeta med motivation hos eleverna.    

   

Studie- och yrkesvägledarens kompetens i elevhälsoteamet  
 
Vi kan utifrån vårt resultat se att flertalet av de intervjuade anser sig kunna bidra med 
kompetens relevant för elevhälsoarbetet. En kompetens som alla svarar att de använder sig 
av i elevhälsoarbetet är att ha motiverande samtal med eleverna. I yrkesbeskrivningen 
framgår det inte någonstans att studie- och yrkesvägledaren ska ha motiverande samtal 
som specifik kompetens, det nämns bara kort av Sveriges vägledarförening (2017). Det 
står däremot att de ska behärska olika slag av samtalsmetodik, så det går att tolka in att 
motiverande samtal ingår i det. Syftet med motiverande samtal är att få eleven motiverad 
och att den ska kunna se sina mål och kunna jobba mot dem. Flertalet av de intervjuade 
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lyfter att deras framåtsyftande roll i elevhälsoarbetet är viktigt för eleverna i allmänhet, 
men kanske i synnerhet för de elever som av någon anledning är ett ämne för 
elevhälsoteamet. Dessa resultat är viktiga för att förstå hur studie- och yrkesvägledare kan 
arbeta med elever i elevhälsan. Att deras kompetens bidrar till att eleven kan få en 
motivation i sina studier och att studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dem att hitta en 
väg framåt.  

Att ha drömmar om en framtid anser vi är viktigt och vi tror att studie- och 
yrkesvägledarna kan fylla en viktig funktion i att gjuta hopp i eleverna om att det finns en 
väg fram för alla. Det kan vara svårt att se vägen framåt för en del elever, men att studie- 
och yrkesvägledarna med deras kompetens kan arbeta med att kartlägga elevens intressen, 
styrkor och förmågor i syfte att hjälpa dem. Detta kanske i synnerhet med elever som är ett 
ämne för elevhälsoteamet, då de eleverna kan ha fler svårigheter de brottas med.  

  

Alla intervjuade studie- och yrkesvägledare säger att de har stor nytta av sina kunskaper 
kring aktuella utbildningsvägar och utbildningssystem. Skolverket (2013a) belyser även 
detta i de Allmänna råden. Dessa kunskaper efterfrågas ofta av de övriga professionerna 
i elevhälsoteamet. För elever som blivit ett ämne för elevhälsoteamet är det kanske av 
ännu större vikt att de får relevant information om deras studier och deras möjliga vägar 
framåt. Skolans huvudsyfte anser vi ändå är att förbereda elever för ett framtida studie- 
och yrkesliv, så med de kompetenser som studie- och yrkesvägledaren besitter så är de en 
viktig person på skolan och det finns många fördelar med att ha studie- och 
yrkesvägledaren med i elevhälsoteamet.   
 

Multiprofessionella elevhälsoteam   
  

Den bakomliggande problemformuleringen i vår studie är det faktum att studie- och 
yrkesvägledare inte är omnämnda som en del av elevhälsoteamet, men att våra handledare 
under praktiken faktiskt var det. Flera författare diskuterar (Hjörne & Säljö, 2008, 
Strandell, 2009, Törnsén, 2010) just det faktum att ett multiprofessionellt elevhälsoteam, 
med flera olika kompetenser, ger en bredare grund för hur man kan hitta lösningar för 
elever som har hamnat i olika problemsituationer. Flera av våra intervjuade vägledare 
säger att de kan se att de bidrar med olika och viktiga uppgifter i elevhälsoteamet. Att de 
fyller en roll som är framåtsyftande för eleven och som de intervjuade själva uttrycker det, 
att de är med och ger eleven hopp om framtiden.   

  
  

I SOU (2000:19) skriver man om hur elevhälsans arbete 
många gånger pågick parallellt mellan de olika professionerna. Det fanns då 
inget riktigt samarbete mellan vare sig de olika professionerna eller med lärarna. Det 
skedde en förändring i lagen (Lgr 11) när man gick från begreppet elevvård till 
elevhälsa och man förtydligade i samband med lagändringen om vilka kompetenser som 
skulle ingå. Det som framkommer i vårt resultat är att det har skett en förändring. Flera 
av studie- och yrkesvägledarna säger att de samarbetar med övrig personal i 
elevhälsoarbetet, några utrycker att de vill arbeta ännu mer tillsammans för att arbeta mer 
proaktivt med elevhälsoarbetet. Att skolorna också aktivt väljer att ha med studie- och 
yrkesvägledarna i elevhälsoteamet är ett tecken på att det finns ett större samarbete än 
tidigare. Ur detta utläser vi att flera professioner kan bidra med en bredare bild av hur man 
kan lösa problem för eleverna. Att man tillsammans kan se på en situation ur flera 
perspektiv, tror vi ger en mer genomtänkt lösning för eleven. Men som några tar upp i 
resultatet är personligheten en bidragande orsak till hur stor plats man både får och tar i 
elevhälsoteamet. Vi konstaterar att även om man har olika professioner, så är vi människor 
olika och att våra personligheter spelar en stor roll i hur väl ett team kan samarbeta och 
fungera ihop.  
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Förebyggande elevhälsoarbete   

  

Flera av de vi intervjuat uttryckte att de skulle vilja arbeta mer förebyggande i 
skolan men framför allt mer med förebyggande elevhälsoarbete. Skolverket 
(2013b) lyfter att elevhälsoarbetet är en viktig del i skolans arbete för att förbättra elevers 
hälsa. De säger vidare att elevens hälsa är viktig för hur den ska klara av sin skolsituation 
och nå sina studiemål. Endast en av våra intervjupersoner uttrycker att hon 
i dagsläget jobbar med förebyggande elevhälsoarbete, detta gör hon genom att vara synlig i 
korridorerna och ge eleverna en chans att få synas och bli sedda. Nilsson (2014) och 
skolinspektionen (2015:05) lyfter också detta och menar att förtroendefulla relationer är en 
central del i hälsoarbetet. Över hälften av de intervjuade svarar att de skulle vilja arbeta 
mer förebyggande, men att det är tidsbrist och att det finns för lite resurser. Men samtidigt 
påpekar skolinspektionen (2015:05) att elevhälsoarbetet är ett arbete för hela skolan och 
att elevhälsoteamet då arbetar som en resurs till hela skolan. Vi anser det intressant att 
flera av de intervjuande säger att de vill arbeta mer förebyggande 
med sitt elevhälsoarbete men att de på grund av tidsbrist och resurser inte får ihop det. Det 
väcks i oss en fråga huruvida elevhälsoarbetet skulle kunna omformas för att inte bli så 
tidsödande och samtidigt inte kräva mycket resurser. Det står i skollagen att det är hela 
skolans ansvar och som Lena beskriver det kanske det många gånger räcker att vara en 
synlig vuxen i skolan. Vi anser att arbetet som studie- och yrkesvägledare går ut på att 
skaffa goda relationer med de elever som de träffar. Men vi är övertygade om att allt 
förebyggande elevhälsoarbete grundar i goda och förtroendefulla relationer.   

   

8.1 Metoddiskussion    
  

I vår studie har vi valt att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta studie- 
och yrkesvägledare. Den metoden har fungerat bra då de intervjuade kunnat ge utförliga 
svar i en avslappnad intervjusituation. Syftet var att få deras syn på vad de bidrar med för 
kompetens i elevhälsoarbetet. Eftersom studie- och yrkesvägledare inte ska vara med i 
elevhälsoteamet enligt skollagen, så har det varit intressant att intervjua dessa för att höra 
vilka uppgifter och vilken roll de har och vilka kompetenser de bidrar med. Det hade varit 
intressant att även intervjua rektorer för att höra vad de har för syn på vad vägledarna 
bidrar med i elevhälsoarbetet. Vi valde bort det med hänvisning till det korta 
tidsperspektivet för den här studien.   

  

   

Vi anser att kvalitativa intervjuer har varit ett bra sätt för att få ut mycket och 
relevant information i syfte att få svar på våra forskningsfrågor. Det går dock inte dra 
några generella slutsatser utifrån vår studie, men det har heller inte varit vårt syfte. Vi ville 
undersöka vad våra åtta intervjupersoner anser att de bidrar med i elevhälsoarbetet. Vi 
hade kunnat ställt fler frågor om hur de ser på sin roll i elevhälsoteamet för att få en 
ännu tydligare och djupare bild om det, men vi anser att det resultat vi har fått fram ändå 
svarar upp mot vårt syfte.    

  
  

Som en förstudie till denna studie hade det varit intressant att tagit reda på hur många 
studie- och yrkesvägledare som ingår i elevhälsoteamet runt om i 
Sverige, exempelvis genom att skicka ut en enkät till flera kommuner. Det hade också 
varit intressant att tagit reda på hur elevhälsoteamet anser att det optimala arbetet skulle se 
ut och vilka kompetenser som skulle ingå i de teamen, men att det skulle kunna vara 
fortsatta forskningsfrågor.    
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8.1.1 Begränsningar   

  

I vår studie har vi valt forskningsfrågor som ligger mycket nära varandra. Begreppen roll, 
arbetsuppgifter, kompetens, önskade insatser går in i varandra i sina 
begreppsförklaringar vilket blir ett problem i vår analys av resultatet. Många av 
de intervjuades svar hamnar väldigt närliggande till 
varandra och begreppen kompetens, roll och arbetsuppgifter tolkas på olika sätt av de olika 
studie- och yrkesvägledarna vi har intervjuat. Men vi anser ändå att vi trots detta svarar vi 
upp emot syftet med studien då det har blivit tydligt vilka uppgifter de utför, vilken roll de 
har samt vad de kulle vilja göra för framtida insatser i elevhälsoarbetet.   

   
  
 

8.2 Framtidsdiskussion   
  

En av våra intervjufrågor var om studie- och yrkesvägledaren anser att de ska vara med i 
elevhälsoteamet. Knappt hälften svarar att de anser att de inte vill vara det. Ett av skälen 
till att de anser det, är att mötesformen tar onödigt mycket tid i anspråk. Att de ibland 
medverkar på möten där ämnet för mötet inte berör den kompetens som vägledaren kan 
bidra med. Vägledarna säger att de skulle i stället skulle kunna arbeta mer med andra typer 
av uppgifter. En av de tillfrågade har lång erfarenhet av att arbeta som studie- och 
yrkesvägledare. Hon kan se fördelar med att inte vara en del av elevhälsoteamet, bland 
annat tidsbegränsningen i det, men hon kan också se klara brister i att inte vara 
med. Hon beskriver att bristen är att ingen ser framåt, det är en dimension som saknas 
säger hon. Information flyter inte smidigt mellan de olika 
professionerna som arbetar runt eleverna, exempelvis studie- och yrkesvägledaren och de 
övriga i elevhälsoteamet. Hon säger att det då fattas någon som 
har framtidsperspektivet. Vi tycker att det är intressant att höra Lisa som har upplevelsen 
av båda sidor av att vara en del i elevhälsoteamet. Att hon tycker att det faktiskt fattas en 
dimension i att inte vara med. Det finns ändå flera av de intervjuade som pratar om att det 
är tidsödande.    

  
  

Resultaten anser vi är tydliga i frågan om vad studie- och yrkesvägledaren kan bidra med i 
elevhälsoarbetet. Vi ser att viktiga uppgifter som att arbeta med framtiden för ögonen och 
att hjälpa eleven att finna motivation till sitt framtida studie- och yrkesliv är viktiga 
insatser de arbetar med. Men vi anser ändå att man bör fundera över hur 
elevhälsoarbetet ska organiseras, för att få nödvändig information och kunna bidra med 
vägledarkompetens. Flera av våra intervjupersoner säger att den information 
de får i elevhälsoteamet är viktig men att som vi tidigare nämnt så är det tidsödande att 
sitta i långa möten.  Detta leder till tanken hur ska då elevhälsoarbetet vara utformat? Vårt 
resultat i studien visar ändå på vikten av en multiprofessionell elevhälsa för att 
kunna ge eleverna en chans till välunderbyggda val.   

  

Vidare forskningsfrågor:   
  

� Hur ska elevhälsan organiseras för att bli mer multiprofessionell?  
� Hur kan elevhälsoarbetet bedrivas mer förebyggande och långsiktigt?  
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10. Bilaga 1  

   

Intervjufrågor   

Namn:   

x Vilken skola handlar intervjun om?   
x Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare?   
x Hur ofta har ni träffar med elevhälsoteamet, där du är med?   
x Vilka ingår i elevhälsoteamet?   
x Vilka elevärenden tar du som studie- och yrkesvägledare hand om? Tillägg: Vilka 

specifika delar i ett elevärende tar du som SYV hand om?   
x Vad gör du i de olika elevärenden som kommer upp?   
x Vilka yrkeskompetenser anser DU att du får användning av inom elevhälsan?   
x Vilka kunskaper förväntar sig de andra (professionerna) i elevhälsoteamet att du 

ska bidra med?    
x Vad frågar de andra i elevhälsoteamet dig?   
x Vilka samarbetar du med i elevhälsoteamet?   
x Vilka insatser skulle studie- och yrkesvägledaren kunna göra i elevhälsan, utifrån 

sin kompetens, anser du?   
x Anser du att SYV ska vara med i elevhälsan?    

x Om ja-varför?   

x Om nej-varför?    

x Är det uttalat från rektorns håll vad du ska bidra med i elevhälsan?  
x Om ja, vad?   

   

   

   

   

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 11. Bilaga 2   

   

Matris – Bearbetning av resultat   
 

Vi har i vår bearbetning av resultatet kategoriserat svaren från de åtta intervjuerna i olika 
teman. Därefter har dessa placerats in i en matris och kopplats samman med våra 
forskningsfrågor. Varje matris motsvarar en forskningsfråga.   

Matrisen nedan är ett exempel på hur en av våra matriser såg ut.    

 
 

Vilken roll har du i elevhälsoteamet?   
   

     Lola    Emma    Karin    Lisa    Lena    Camilla    Josefin    Bibbi    
Motiverande roll    

(stärka individen)  

 x     x     x     x     x     x     x     x    

Personlig plats    

    

      liten          x     stor               x    

Länkande roll 
(mellan lärare o elev 
& föräldrar)  

 x          x     x     x               x    

Kartläggande roll    

     

 x          x                         x    

Problemlösande roll 
(tänkbara lösningar 
för eleven) 

           x     x     x          x         

Framåtsyftande 
roll   

   

 x     x          x     x               x    

Informerande roll 
(gymnasieval & 
behörigheter) 

 x     x     x     x     x     x     x    x     

   

   

   

   

   

   

  

  

 
 


