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Sammanfattning 
 
I styrdokumenten för studie- och yrkesvägledning står att läsa att elever behöver utveckla 
valkompetens för att kunna göra väl underbyggda val och att ansvaret för detta inte bara 
ligger på studie- och yrkesvägledare, utan även andra yrkesgrupper inom skolan. Syftet med 
denna studie är att undersöka genomförandet och betydelsen av studie- och yrkesvägledning i 
vid bemärkelse, inom skolan i två landsbygdskommuner i mellersta Sverige. Arbetet 
fokuserar på innebörden av vid vägledning via uttrycket “hela skolans ansvar” utifrån 
politikernas, rektorernas samt lärarnas perspektiv. För att undersöka detta genomfördes en 
kvalitativ studie i form av intervjuer med politiker, rektorer och lärare. Resultatet visar att 
ingen av yrkesgrupperna är bekanta med begreppet vid vägledning. Vidare tenderar såväl 
politiker som rektorer och lärare förknippa studie- och yrkesvägledning med den verksamma 
studie- och yrkesvägledaren. En slutsats är att studie- och yrkesvägledning fortfarande inte är 
hela skolans ansvar, trots tydliga styrdokument kring detta.  
 

Nyckelord: vid vägledning, hela skolans ansvar, landsbygd, Theory of Circumscription and 
Compromise 
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1. Inledning  
  
Vi lever i en ständigt föränderlig värld och det ställer höga krav på flexibilitet och 
nytänkande inom arbetslivet. Utbildningsmöjligheterna är i det närmaste obegränsade och 
detta i sin tur ställer höga krav på ungdomar att kunna göra många och viktiga val i livet. 
Lundahl (2010) menar att frågan “vad ska du bli när du blir stor?” är otidsenlig och att man 
numera inte gör vägval endast en gång i livet. I rådande styrdokument inom skolan, som 
läroplanen (Skolverket, 2017), tydliggörs det att det är hela skolans ansvar att elever lär sig 
att göra väl underbyggda val. Det står också att deras val inte ska begränsas av kön eller av 
social eller kulturell bakgrund.  
 
Enligt Skolverkets Allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013) ska elever få stöd i 
valet av studier och yrken, och att detta ska ske i form av information, undervisning och 
vägledningssamtal. Studie- och yrkesvägledning kan bedrivas i såväl vid som snäv 
bemärkelse. Den senare handlar om vägledning där eleven får sätta sig själv i relation till 
omvärlden och de olika utbildnings- och yrkesvägar som finns. Inom den vida vägledningen 
kan eleven få kunskaper som fungerar som underlag inför beslut, både gällande sig själv och 
omvärlden. Detta sker exempelvis i form av prao och olika utbildnings- och 
informationsinsatser.  
 
Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning betonar också att rektor behöver 
skapa förutsättningar för samverkan mellan lärare och studie- och yrkesvägledare i syfte att 
tydliggöra studie- och yrkesvägledningens roll i delar av kursplaners och ämnesplaners 
centrala innehåll. Många förmågor i ämnena handlar om att söka och kritiskt granska 
information, förmågor som blir viktiga även i framtida val. Utifrån det resonemanget ser vi 
det som intressant att undersöka hur politiker på förvaltningsnivå, rektorer samt lärare ser på 
det gemensamma uppdraget som kallas vägledning i vid bemärkelse samt begreppet “hela 
skolans ansvar”. Att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar innebär att inte 
bara den enskilda studie- och yrkesvägledaren har ett ansvar, utan även andra yrkesgrupper 
inom skolan. 
 
Studie- och yrkesvägledningen i skolan har genom historien genomgått en rad förändringar 
(Andergren, 2015). Från 1960-talets yrkesvalslärarorganisation, där man som yrkesutövare 
kunde förena lärar- och vägledarrollen, via 1970-talets syokonsulentorganisation med dess 
reglering av allas ansvar för vägledning, till dagens mer otydliga organisation, där mycket av 
den studie- och yrkesvägledande verksamheten verkar vara upp till den enskilda studie- och 
yrkesvägledaren att driva och genomföra.  
 
Utvärderingar gjorda på 2000-talet kring skolans arbete med elevers studie- och yrkesval har 
bland annat pekat på att många ungdomar saknar gymnasieutbildning, ungdomar överlag har 
bristande självkännedom, samt att det finns ett nästintill obegränsat utbud av utbildningar 
(Andergren, 2015). Dessutom verkar det finnas ett glapp mellan ungdomars val av utbildning 
och den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Andergren (2015) spekulerar ifall 
ungdomar blivit distanserade från verkligheten och att detta i så fall måste göras något åt, 
mycket snart. Arbetsförmedlingen (2017) visar i sin senaste prognos att avsaknad av 
gymnasieutbildning försvårar för ungdomar att få arbete, samtidigt som arbetsgivarna får 
svårt att hitta utbildad personal. Arbetsmarknaden ser olika ut i landet, och i många fall 
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riskerar urbaniseringen, individers flytt till storstadsregioner, att dränera kommuner i 
landsbygd på kompetens. I denna verklighet ska alltså dagens ungdomar orientera sig och 
hitta sin framtid. Är det ännu svårare för ungdomar i landsbygd? 
 
Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013) är en 60 sidor lång 
publikation som fungerar som stöd vid planering och genomförande av studie- och 
yrkesvägledande insatser. Här går exempelvis att läsa såväl skolledare som lärare och studie- 
och yrkesvägledare delar ett ansvar för att tillgodose elevers behov av studie- och 
yrkesvägledning. Även andra dokument och publikationer utgivna av Skolverket finns. Kort 
sagt finns en mängd material att tillgå för skolors och andra verksamheters studie- och 
yrkesvägledande aktiviteter. Men hur ser det egentligen ut ute på ”fältet”? Vad händer när 
vägledningen ska realiseras? Vi kommer att koncentrera oss på den vida vägledningen och 
begreppet hela skolans ansvar inom grundskolan i detta arbete. Fokus kommer att vara utifrån 
andra yrkeskategoriers perspektiv än studie- och yrkesvägledarens, då vår förhoppning är att 
en kartläggning av detta ska tydliggöra hur skolorna styr och arbetar med studie- och 
yrkesvägledning i ett vidare perspektiv. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka genomförandet och betydelsen av studie- och yrkesvägledning i vid 
bemärkelse inom skolan i två landsbygdskommuner i mellersta Sverige. Arbetet kommer att 
fokusera på innebörden av vid vägledning via uttrycket “hela skolans ansvar” utifrån 
politikernas, rektorernas samt lärarnas perspektiv. 
 
 

1. Hur beskrivs genomförande av studie- och yrkesvägledning i två landsbygds-
kommuner? 

2. Vilka likheter respektive skillnader finns mellan hur lärare, rektorer och politiker 
beskriver vid vägledning? 

3. Vilka likheter respektive skillnader finns mellan hur lärare, rektorer och politiker 
beskriver begreppet “studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar”? 

4. Hur resonerar aktörerna kring faktorn landsbygd kopplat till studie- och 
yrkesvägledning? 

 

1.2 Definitioner 
 
Landsbygd 
 
I december 2017 släppte Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en ny 
kommungruppsindelning där kriterier och klassificering för kommunindelning hade 
uppdaterats (SKL, 2017). Exempelvis har de kommuner som i 2011 års kommunindelning 
klassades som glesbygdskommuner fått en förändrad klassificering, där ordet 
landsbygdskommun många gånger ersatt tidigare begrepp. Den nya indelningen har gjorts 
bland annat utifrån storlek på tätort och närhet till sådan samt pendlingsmönster. Myndigheter 
och organisationer definierar begreppet olika men gemensamt verkar vara att områden som 
inte är storstad eller stadsområden och har få invånare per kvadratkilometer benämns som 
landsbygd.  
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Vägledning i vid bemärkelse och snäv bemärkelse 
 
Vi har valt att definiera vägledning i vid och snäv bemärkelse utifrån den definition som ges i 
Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013, 11). Till att börja med 
definieras vid vägledning som  

“...all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som 
underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till 
exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, 
studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens 
självkännedom”.  

Vägledning i snäv bemärkelse definieras i sin tur som “den personliga vägledning som 
studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp” 
(Skolverket, 2013, 11). 
 
Hela skolans ansvar 
 
I Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013) går att läsa att de som är 
anställda för att bedriva studie- och yrkesvägledning är de som främst har kompetens för 
verksamheten men att ett visst ansvar även ligger på lärare och rektorer. Allmänna råden är 
tydliga med att det finns ett gemensamt ansvar för studie- och yrkesvägledning hos dessa 
olika yrkesgrupper. Dock ser rollerna sinsemellan något olika ut. Exempelvis har rektor 
ansvar för hur vägledningen organiseras, men att genomförandet innefattar all personal på så 
vis att de  

“...kan på olika sätt bidra med att med att ge eleverna, redan i de lägre årskurserna, 
förutsättningar att utveckla kunskaper och erfarenheter för kommande studie- och 
yrkesliv” (Skolverket, 2013, 18). 

 
Valkompetens 
 
Begreppet valkompetens är ett vanligt förekommande begrepp inom studie- och 
yrkesvägledning och handlar enligt Skolverkets Allmänna råd för studie- och 
yrkesvägledning (2013) om att elever behöver utveckla sin förmåga att öka sin kännedom om 
sig själv och de valmöjligheter i form av utbildningsvägar och yrken som finns. Det handlar 
om att kunna hämta in relevant information och analysera denna för att sedan kunna hantera 
de så kallade brytpunkter som individen ställs inför, som exempelvis utbildningsval, ofrivillig 
arbetslöshet och karriärbyten.   

2. Bakgrund och tidigare forskning  
 
I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som berör de områden och 
teman som är föremål för vår undersökning. Vi kommer att redogöra för forskning kring hur 
ungdomar gör val, hur studie- och yrkesvägledningen organiseras och genomförs samt vilka 
effekter vägledningen kan ha.  

2.1 Vad påverkar valet?  
 
Hur unga människor agerar och tar beslut varierar beroende på lokal kontext som geografiska 
faktorer och urbanitet (Lidström et al, 2014). Dessa faktorer, menar författarna, påverkade 
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hur många valalternativ som de kunde se i historierna hos de individer som ingick i studien 
”Maximising opportunity and minimising risk?” (Lidström et al, 2014). Faktorn närhet 
upplevdes som viktig hos många ungdomar vid gymnasieval. Ofta letade ungdomarna även 
efter skolor med elever som liknade dem själva och undvek elever som de inte känner någon 
tillhörighet till. Motiv kopplade till kön, klass och etnicitet nämns också i studien. Även en 
studie av Stevens (2009) beskriver hur geografiska faktorer verkar leda till begränsning kring 
mängden och typen av möjliga val som elever upplever att de har. I studien framkom 
exempelvis att många unga föredrog att i framtiden ta ett okvalificerat och/eller lågbetalt 
arbete mot att flytta mot storstadsområden, där utbildnings- och karriärmöjligheter många 
gånger var större.  
 
Dresch och Lovén (2010) påvisar i sin undersökning “Vägen efter grundskolan” att elevernas 
val av gymnasieutbildning i stor utsträckning påverkas mest av föräldrarna. Studie- och 
yrkesvägledare samt kamrater är också viktiga i processen medan lärarnas roll är av mindre 
betydelse. Det konstateras också att föräldrarnas socioekonomiska bakgrund har en viss 
betydelse för elevernas kunskap om olika utbildningar och engagemanget kring valet. Ju 
lägre socialekonomisk bakgrund desto mer beroende är de av studie- och yrkesvägledningens 
information. I deras studie ser man också att elever tycker att det är viktigt att prata med 
studie- och yrkesvägledare kring sin personliga situation men att studiebesök på utbildningar 
och eller mässor också är viktiga källor till deras val. Sådana fysiska aktiviteter rankas högre 
än information via skrift och bild. I mötet med vägledaren visar undersökningen att behovet 
av att bli sedd och lyssnad till är minst lika viktigt som att få information eller råd. 
Ungdomarna vill genom mötet förstå och lära känna sig själv bättre. Dresch och Lovén 
(2010) menar att vägledaren i högre grad borde göra eleverna medvetna om vilka faktorer och 
krafter som påverkar valet samt ge dem verktyg att utforska sina starka och svaga sidor t.ex. 
genom arbetslivserfarenheter såsom prao. Författarna menar också att ungdomarnas bakgrund 
till stor del avgör deras val av utbildning och att det därför är viktigt att man i alla 
vägledningsinsatser har en stor insikt om detta och att man arbetar med att vidga elevernas 
perspektiv. Skolinspektionens granskning (2013) visar även den att den vida vägledningen 
inte prioriteras vare sig av huvudman eller rektor och att de styrande ofta förlitar sig på att 
skolans studie- och yrkesvägledare ensam genomför det som behövs för eleverna. Rapporten 
pekar också på att skolorna inte arbetar aktivt för att motverka begränsningar i elevernas 
studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund.  
 

2.2 Organisation av studie- och yrkesvägledning 
 
Nilsson (2010) redogör för studie-och yrkesvägledningens utveckling och konstaterar att det 
trots att det är en relativ ung företeelse har stötts och blötts i olika skolutredningar genom 
decennier. På 2000-talet har frågan aktualiserats och man konstaterar i såväl resolution som 
OECD-rapport (sid 189) att i dagens samhälle är studie- och yrkesvägledning av vikt inte 
bara under ungdomstiden utan genom hela vuxenlivet. Enligt Nilsson (2010) gav regeringen 
Skolverket i uppdrag under 2005-2006 att undersöka hur studie- och yrkesvägledningen inom 
skolan bedrivs i kommunerna. Rapporten visade tydligt att man upplevde en avsaknad av 
styrning, ledning och kvalitetssäkring. Många upplevde att verksamheten kändes bortglömd 
och bortprioriterad. Ett förslag som Skolverket presenterade då var att kommande läroplaner 
skulle ha tydligare föreskrifter kring verksamheten. Författaren menar att rapporter som har 
följts av denna visar på fortsatta brister men att analysen av vad bristerna beror på uteblir. År 
2009 kom Skolverkets nationella råd för skolans vägledning.  
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Även Lundahl och Nilsson (2010) konstaterar att den likformighet som karaktäriserade 
studie- och yrkesvägledningen via statlig styrning fram till början av 1990-talet numera är 
delegerad till politikerna på kommunal nivå. Politikerna i sin tur överlämnar arbetet till 
skolans rektorer och vägledare. Detta har lett till stora skillnader i landet på andelen 
vägledare per elev samt utformningen av arbetet. Författarnas undersökning visar också att 
kommunernas styrning och kontroll av vägledningsarbetet överlag är svag. Vidare konstaterar 
de att kommunerna borde ta ett mer samlat grepp om vägledningen genom att formulera 
tydligare mål för verksamheten vilka går att utvärdera i kvalitetsarbetet. Rapporten tydliggör 
också att få vägledare upplever att deras frågor tas upp på den politiska dagordningen och att 
avståndet mellan den politiska nivån och arbetet med vägledning på skolorna är mycket stort i 
de flesta intervjukommunerna. Sammanfattningsvis kan man säga att undersökningen pekat 
på att denna brist på politisk styrning bidrar till en bild av ointresse för verksamheten 
(Lundahl & Nilsson, 2010).  
 

2.3 Behov av studie- och yrkesvägledning  
 
Gruffman visar i sin studie “Klassresenärer och kvarstannare” (2010) att den sociala 
snedrekryteringen till vidare utbildning efter grundskolan i stor utsträckning kan hänföras till 
själva valet av utbildning och inte av betygsskillnader, även om elever från högre 
socialekonomisk bakgrund ofta presterar bättre i grundskolan och i större utsträckning söker 
studieförberedande program på gymnasiet. Författaren menar vidare att föräldrars bakgrund 
och boendeorten under uppväxten har störst betydelse för ungdomars val av 
gymnasieutbildning och han konstaterar också att utbildning är en viktig faktor i arbetet med 
att öka den sociala rörligheten mellan generationer och kön. Gruffman (2010) bygger sitt 
arbete bl.a. kring Bourdieus habitusbegrepp och hans rapport visar att elevers vanligaste skäl 
för att välja ett visst program var intresset för just det programmet och dess ämnen. Ett annat 
skäl till valet kunde vara att hålla många vägar öppna (interimval) medan den tredje 
vanligaste orsaken var specifika studie- och yrkesmål. Respondenterna i hans undersökning 
visade att elever som sökt det naturvetenskapliga programmet visade stort intresse för ämnen 
medan elever som sökt yrkesprogram snarare valt det på grund av intresset för aktiviteter. 
Gruffman (2010) drar slutsatsen att eleverna har sina skäl att välja de olika programmen men 
att de också är fast i de skälen och att respektive skäl blir typiska för sin karaktär. Elever som 
valt NV-programmet anger att matematik och de övriga naturvetenskapliga ämnena är 
intressanta men att ett annat viktigt skäl att välja programmet är dess möjlighet till vidare 
studier. De eleverna vittnar också om stöttningen av val hemifrån och bland vänner. Framtida 
arbetsutsikter, närheten till skolan och erfarenheter av tidigare besök tycks ha större betydelse 
i valet än kön och klass. Ungdomarna som i undersökningen valt ett yrkesprogram anger ofta 
skoltrötthet som skäl och att programmet lockar till att arbeta direkt efter avslutad skolgång. 
De vill kombinera teori med praktik och arbeta mer kreativt samt har ofta också erfarenhet av 
aktiviteter som ingår i programmet. Det sociala kapitalet i form av släkt och vänner har stor 
betydelse i valet för arbetarpojkar (Gruffman, 2010).  
 
I en annan studie har Gruffman och Schedin (2010) också undersökt i vilken utsträckning 
elever besöker studie- och yrkesvägledare under sin gymnasieutbildning. Flickor tycks vara 
överrepresenterade bland de som aktivt sökt upp och besökt studie- och yrkesvägledare och 
ungdomar från arbetarklass gjorde generellt färre besök än medelklasselever. Författarna 
menar att det är viktigt att känna till dessa skillnader och att man ständigt bör reflektera över 
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de sociala betingelser som påverkar individens situation. Vidare konstaterar de att det krävs 
att studie- och yrkesvägledare samarbetar med övriga inom skolan så tidigt som möjligt för 
att försöka motverka att kön och social bakgrund ska styra elevernas val. Enskilda samtal 
med studie- och yrkesvägledare räcker inte för att skapa medvetenhet hos individen om 
mekanismer som påverkar framtida val (Gruffman & Schedin 2010). 

2.4 Effekter av vägledning 
 
Dagens unga har en stor mängd val att ta hänsyn till och Lärarnas Riksförbund konstaterar i 
sin rapport ”Effekter av vägledning” (2012) att Sveriges elever har vitt skilda möjligheter att 
få hjälp av en studie- och yrkesvägledare i detta arbete eftersom skillnaderna både i 
utformning och omfattning av studie- och yrkesvägledning är stora mellan landets 
kommuner. I rapporten understryks att arbetet med vägledning måste starta tidigt i 
grundskolan och att kvaliteten och tillgången på studie- och yrkesvägledning måste 
förbättras. Rapporten visar också att många kommuner inte sätter upp utvärderingsbara mål 
för verksamheten och man konstaterar att huvudmännen bör ta större ansvar för detta. Man 
konstaterar att vikten av en välfungerande och likvärdig studie- och yrkesvägledning är stor i 
arbetet med att förhindra avhopp och byten inom gymnasieutbildningen, händelser som kan 
bli både ekonomiskt- och personligt kostsamma för såväl kommun som individ. En väl 
fungerande studie- och yrkesvägledning kan dessutom vara ett effektivt medel för att få väl 
förberedda elever med ökad självkännedom ut i vidare studier och arbete.  
 
Även Skolinspektionens rapport från 2013 ”Studie- och yrkesvägledning i grundskolan” visar 
på liknande resultat. Skolor och huvudmän planerar och utvärderar inte studie- och 
yrkesvägledning på samma sätt som övrig verksamhet. Rapporten pekar också på att många 
elever inte får en kontinuerlig studie-och yrkesvägledning under sin skolgång och att de flesta 
skolorna i undersökningen inte betraktar arbetet som hela skolans ansvar. På många skolor 
finns visserligen skrivna dokument som beskriver ett långsiktigt arbete men få lever upp till 
det arbetet i verkligheten. Bristande mål och rutiner i arbetet med vägledning från rektorer 
samt huvudmän gör det inte möjligt att arbeta med kontinuitet och samverkan.  Många lärare 
i undersökningen vet inte om sitt ansvar inom området och de flesta är inte heller införstådda 
med hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i deras ämnen trots att många ämnen har 
förmågor som ska utvecklas, förmågor som ofta hör samman med att kritiskt granska och 
göra val. Studie- och yrkesvägledarens arbete på skolorna koncentreras ofta till att endast få 
tid till att arbeta med gymnasievalet, medan det övriga arbetet med att långsiktigt förbereda 
eleverna för arbetslivet uteblir. Rapporten visar även att skolorna ofta stannar vid 
konstaterandet att ungdomars val påverkas av kön och social bakgrund men att man inte 
aktivt och konkret arbetar för att påverka det faktumet. Såväl elever som lärare och rektorer 
menar i undersökningen att det är studie- och yrkesvägledaren som ansvarar för hela det 
arbetet kring studie- och yrkesvägledning men att uppdraget känns otydligt och få vet exakt 
vad som ingår i en studie- och yrkesvägledares arbete. Många elever i undersökningen 
efterlyser tidiga insatser eftersom de upplever att gymnasievalet dels är svårt, dels att det 
kommer så plötsligt. Samtliga skolor i granskningen saknar en medveten strategi hur de ska 
arbeta med att få in arbetslivsrepresentation i skolan. Kartläggning av elevernas intressen och 
behov saknas också och det konstateras att det samarbete som finns med näringslivet mest 
sker i redan kända och bekanta miljöer för eleverna, ofta på grund av den geografiska 
närheten eller enkelheten med att bjuda in t.ex. en förälder. Eleverna förstår inte heller alltid 
syftet med näringslivskontakter. Rapporten visar vidare att de flesta skolor erbjuder 
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individuella samtal med studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet men att 
planeringsverktyg kring vad målet med, och innehållet i, samtalet ofta saknas.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet från Skolinspektionens rapport (2013) visar 
att sociala mönster riskerar att reproduceras om skolan inte förbereder eleverna att kunna 
hantera framtida val och att det på grund av otydlig styrning leder till att vissa elevgrupper 
blir mer sårbara än andra inför kommande valsituationer. Arbetet med att motverka 
stereotypa gymnasieval och att säkerställa att elever får en likvärdig studie- och 
yrkesvägledning skulle underlättas om arbetet med studie- och yrkesvägledningen i större 
utsträckning tillhörde skolans systematiska arbete. Skolinspektionen (2013) konstaterar också 
att huvudmän och rektorer inte ger lärarna tillräckliga möjligheter i att fortbildas inom 
området och att läroplanens ambition att engagera fler personalgrupper i ansvaret inte 
efterlevs.  
 

2.5  Landsbygd som omvärld  
 
Inom Europa har arbetslösheten varit fortsatt hög enligt senaste arbetsmarknadsprognosen 
(Arbetsförmedlingen, 2017). Ungdomarna har inte varit undantagna, utan även där har den 
legat på en fortsatt hög nivå. I Sverige visar dock Arbetsförmedlingens statistik att i 
jämförelse med andra åldersgrupper övergår inskrivna unga arbetslösa i större utsträckning 
till arbete än äldre arbetssökande. I Sverige finns inom många branscher bristyrken, där 
arbetsgivare alltså har svårt att hitta kompetens, och tillskottet av unga utbildade i för litet för 
att täcka behoven (Arbetsförmedlingen, 2017). Här menar myndigheten att förutom ökad 
vägledning och studiemotiverande insatser inom den egna verksamheten …”är det därför 
centralt med förbättrad studie- och yrkesvägledning för ungdomar redan under de tidigare 
skolåren” (Arbetsförmedlingen, 2017, 64). Arbetskraftsförsörjningen förvärras också av att 
många unga inte fullföljer en gymnasieutbildning. I prognosen lyfts också som en nödvändig 
insats att arbetsgivare blir bättre på att intressera unga till sina yrken och arbetsplatser, så att 
de också väljer att utbilda sig. Detta gäller särskilt bristyrken och i synnerhet inom den 
offentliga sektorn.  
 
Ungdomars karriärval och arbetet med studie- och yrkesvägledning sker som nämns i 
inledningen inte på en icke föränderlig arbetsmarknad eller inom en isolerad kontext, som t 
ex finns i landsbygd. Faktorn arbetsmarknad är på ett så väl nationell som internationell nivå 
relevant. Även inom det egna landet finns regionala skillnader och förutsättningar 
(Arbetsförmedlingen, 2017). Hur dessa regioner definierats och beskrivits har dessutom inte 
varit okomplicerat (Glesbygdsverket, 2008).  
 
Det numera nedlagda Glesbygdsverket bildades i början av 1990-talet med uppgift att hantera 
frågor som berörde landsbygds- och glesbygdsfrågor. En del i verksamheten var att ge ut 
årsböcker där man bland annat redogjorde för sina studier av flyttmönster, infrastrukturfrågor 
med mera. I årsboken från 2008 (Glesbygdsverket) konstaterar myndigheten bland annat att 
det verkar finnas en förväntning om att möjligheter hör storstaden till och att ungdomar som 
väljer att bo kvar riskerar mötas av skepsis från omgivningen. Att vilja bosätta sig någon 
annanstans är samtidigt något som kan sägas höra ungdomen till. Bilden av landsbygd kontra 
storstadsregioner är dock blandad. Utglesning av service pågår samtidigt som landsbygden 
med dess ytor lockar till inflyttning (Glesbygdsverket, 2008). Tio år senare visar prognoser 
att antal jobb blir fler i hela landet, men att de regionala skillnaderna är stora 
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(Arbetsförmedlingen, 2017). Tillväxten av jobb är exempelvis störst i större städer. Samtidigt 
råder i hela landet som sagt en brist på utbildad arbetskraft. De expansiva storstäderna med 
dess stora efterfrågan på arbetskraft riskerar också att dränera mindre kommuner på 
arbetskraft.  

2.6 Skolans styrdokument 
 
I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) står det att skolan ska ansvara för att varje 
elev kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Samverkan med 
arbetsliv och övriga närsamhället betonas också samt uppdraget som studie- och 
yrkesvägledare har att vara stöd till den övriga personalen i studie- och yrkesorienterande 
insatser. Skolan ska se till att elever utvecklar förmågan att granska olika valmöjligheter och 
kan ta ställning till egna framtidsfrågor. All personal inom skolan ska bidra till att en elevs 
kommande val av arbete eller studier inte begränsas av kön eller social och kulturell 
bakgrund. Rektor på respektive skola ska ansvara för att det utvecklas en samverkan med 
arbetslivet utanför skolan, så att eleverna kan få konkreta och relevanta erfarenheter inför 
deras val av vidare utbildning och yrke samt att “den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan 
erbjuder och inför fortsatt utbildning” (Skolverket, 2017, 19). Även Skollagen (SFS 
2010:800) betonar i 10 kap. 2§ att “Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig 
utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 
utbildning” och i 2 kap. 29§ tydliggörs att elever i samtliga skolformer, förutom förskola och 
förskoleklass, ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.  
 
1 juli 2018 träder en ändring i skollagen i kraft där praktisk arbetslivsorientering blir 
obligatorisk med minst tio dagar från årskurs åtta. Syftet med prao är att ge elever bra 
kunskaper om kommande arbetsliv och vidare studier. Praon ska i första hand ske på en 
arbetsplats men den kan också i andra hand förläggas på ett yrkesprogram inom 
gymnasieskolan. Endast synnerliga skäl får vara anledning till att bedriva annan form av 
arbetslivsorienterande insatser än prao (SFS 2010:800, 10 kap. 8a§).  
 
I kapitel fyra 3§ i skollagen (SFS 2010:800) tydliggörs huvudmannens ansvar att på ett 
systematiskt och kontinuerligt sätt planera, följa upp och utveckla skolans utbildning. 
Styrdokumenten visar alltså att huvudmannen har ett ansvar för att eleverna får tillgång till 
studie- och yrkesvägledning men hur detta organiseras är ett lokalt beslut. 
 

2.7  Kommuners arbete med studie- och yrkesvägledning 
 
Något som framförts som en framgångsfaktor när det gäller studie- och yrkesvägledning är 
när den betraktas som hela skolans ansvar (Jutdal, 2015). Dock är detta något som kan ta tid, 
dels när det gäller att få till ett arbetssätt som fungerar, men också att upprätthålla detta så att 
det goda arbetet inte rinner ut i sanden. Här pekar författaren bland annat på exempel där man 
låtit utse minst en lärare per skola att ha särskilt ansvar för studie- och yrkesvägledning. 
Många kommuner har ingen vägledare placerad på F-6-skolor, men däremot kan det vara så 
skolorna istället har vägledare med uttalat ansvar för verksamheten (Jutdal, 2015). Oavsett 
menar många skolor och kommuner att vägledningen behöver börja i god tid, inte bara på 
grund av att valprocessen tar tid men också att elever exempelvis måste hinna förbättra sina 
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betyg för att kunna komma in på önskad utbildning. Studie- och yrkesvägledningen i vid och 
snäv bemärkelse behöver löpa genom hela skoltiden som en röd tråd. Enligt författaren är vid 
vägledning och entreprenöriellt lärande det man främst arbetar med i de lägre åldrarna i 
grundskolan. Här är vägledarna ofta stöd till lärarna vad gäller metodstöd och planering.  
 
När det gäller samverkan mellan skola och omvärld lyfts sällan bristande engagemang som 
en orsak (Jutdal, 2015). Snarare anges tidsbrist och skillnader i organisationskultur som 
bidragande faktorer till svag samverkan. Vidare saknas ofta samordning på det politiska 
planet när det gäller arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Lokala mål och riktlinjer blir här 
än viktigare. I flera kommuner finns samordning när det gäller kommunens kontakter med 
arbetsgivare. Fördelarna som nämns är bland annat stärkt likvärdighet och minskad risk för 
konkurrens mellan skolorna när det gäller prao och studiebesök. Återigen nämns tiden som en 
faktor, att det tar tid att bygga upp och underhålla ett nätverk och förtroendefulla kontakter. 
Förutom det lokala arbetslivet med dess företag finns ju också den egna kommunen som 
potentiell arbetsgivare, något som, enligt författaren, ofta kan vara lätt att glömma när det 
gäller skolans samverkan med omvärlden. Välfärdssektorn, som ofta är en stor sektor, har 
många gånger ett stort rekryteringsbehov i ett såväl kort som långt perspektiv, där strategisk 
kompetensförsörjning kan vara en viktig faktor. Att kommunen som lokal arbetsgivare finns 
med i arbetet med studie- och yrkesvägledning kan också vara en framgångsfaktor menar 
Jutdal (2015). 
 

2.8 Hela skolans ansvar 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (2013) konstaterar, i sin undersökning kring olika 
kommuners arbete med studie- och yrkesvägledning, att rektors roll är oerhört viktig för att 
arbetet med vägledning ska bli hela skolans ansvar. Rektor blir viktig i att sätta upp mål, att 
engagera och stötta i det arbetet. För att samtliga yrkesgrupper inom skolan ska känna sig 
delaktiga bör inte bara studie- och yrkesvägledaren utforma och genomföra eventuella 
arbetsplaner inom området utan de olika yrkesrollerna bör ges möjlighet till att samarbeta. 
Huvudmannen har det övergripande ansvaret och SKL (2013) konstaterar att studie- och 
yrkesvägledningen bör vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet för att effektivt kunna 
leva upp till nationellt satta målen.  I undersökningen konstateras också att det inte handlar 
om att lägga till nya arbetsuppgifter för lärarna utan att istället systematisera det arbete som 
redan görs i respektive ämne för att tydliggöra vad som är studie- och yrkesvägledning inom 
ämnet. I rapporten konstateras också att studie- och yrkesvägledningen ska ske i olika former 
och att man måste få en helhetssyn i de insatser som görs för att vägledningen ska bli så 
effektiv som möjligt.  
 
Andergren (2015) menar att lärares mentorssamtal är en del av skolans arbete med studie- 
och yrkesvägledande insatser. Dessa ofta återkommande samtal kan beröra exempelvis 
elevens utveckling, elevens prestationer i förhållande till uppsatta mål i den individuella 
utvecklingsplanen. Aktiviteter i form av dessa samtal, där de förekommer, menar författaren 
är relevanta för elevernas val av yrke och utbildning. Vidare menar han att de så viktiga 
frågorna som elevernas framtid och drömmar inte kan beröras endast av en funktion inom 
skolan, studie- och yrkesvägledaren, utan att detta måste vara en angelägenhet som berör hela 
skolans verksamhet och lärarnas arbete. Enligt Andergren (2015) har troligen många 
mentorer inte ett framtidsperspektiv i sitt arbete, kopplar studie- och yrkesvägledande inslag 
endast till exempelvis gymnasieval och prao samt saknar insikt och kunskap om studie- och 



 

10 
 

yrkesvägledarens uppdrag. Genom mentorskapet kan lärarna ha en uppmuntrande och 
motiverande funktion genom att visa på kopplingen mellan elevernas studieresultat och 
ansträngningar till framtida behörighetskrav och krav på arbetsmarknaden.   
 

3. Teoretisk utgångspunkt 
 
I detta avsnitt presenterar vi den teoretiska utgångspunkt som vi kommer att använda oss av 
som ett analysverktyg vid bearbetningen av våra inkomna resultat. 
 
Andergren beskriver i sin bok “Samtala” (2014) att eleven behöver utveckla ett antal 
kompetenser och färdigheter för att hantera valsituationer och skolan behöver arbeta med 
studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt för att 
utveckla denna s.k. valkompetens. Det är viktigt att det finns en övergripande plan för hur 
undervisning, information och vägledningssamtal kan bilda en helhet och en röd tråd för 
eleven. Många karriärteorier betonar också vikten av att utveckla förmågor som hjälper 
individen att hantera sina karriärval i livet. Ett exempel är The Theory of Circumscription and 
Compromise av Linda Gottfredson (2002). Teorin beskriver hur individen, i mötet med 
omvärlden, skapar en inre kompass som är viktig i olika valsituationer. Teorin betonar den 
kognitiva utvecklingens betydelse och Gottfredson använder sig av Blooms taxonomi 
(kunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering) för att beskriva hur ett barn 
kan hantera olika frågor beroende på ålder och utveckling. Gottfredsons teori beskriver också 
olika begränsningar som ett barn har beroende på utveckling och där finns: 
 

● Nivå ett (3-5 år) där barn ser omgivningen väldigt konkret. 
● Nivå två (6-8 år) där barnen kan lägga in värderingar om något är bra eller dåligt, lätt 

eller svårt. Här kommer också synen på olika könsuppdelningar in. 
● Nivå tre (9-13 år) där medvetenheten om vad andra tycker blir tydligare. De sociala 

klasserna och prestige inom yrkesvärlden framhävs.  
● Nivå fyra (14-) där orienteringen till det egna unika jaget tar form.  

 
Under den här processen begränsas individen av sin kognitiva och sociala utveckling och det 
finns därför en risk att de fastnar i det som är “good enough”. Ungdomen gör val utifrån vad 
de anser passar dem och då kan vissa yrken “sorteras” bort då de inte tror sig klara det. Ju 
närmare yrkeslivet de kommer desto mer kan de tänka sig att sänka sina ambitioner och detta 
kallas i teorin för att kompromissa. Gottfredson (2002) menar att ungdomarna ofta får 
information om yrken och utbildning i alltför stor utsträckning endast av sin närmaste 
omgivning och att de själva är tvungna att söka informationen. Hon värderar därför olika 
former av arbetslivserfarenhet, som t.ex. jobbskuggning och studiebesök högt eftersom den 
kan utöka ungdomens yrkeskarta och dessutom stärka individen i att inte välja bort yrken som 
har en viss könstyp, prestige eller som finns inom ett intresseområde som var okänt. 
 
Gottfredson (2002) menar att arbetet med att vidga den egna yrkeskartan och skapa den inre 
kompassen bör påbörjas tidigt. Ungdomar som vuxit upp i en miljö där lågstatusyrken 
dominerar ser inte högstatusyrken som möjliga att uppnå. Enligt teorin utgår ungdomen från 
en viss ordning då hen ska välja olika yrken och där är kön är mest angeläget, därefter 
kommer social status följt av intresse. Ungdomens självuppfattning formas alltså av den 
sociala omgivningen och olika alternativ kan därmed begränsas utifrån värderingar, 
kunskaper och uppfattningar som skapats under uppväxttiden. Författaren menar också att det 
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är viktigt att synliggöra hur och varför ungdomarna väljer som de gör men att det dessutom är 
viktigt att förstå varför de väljer bort andra alternativ. Om ungdomarna lär sig varför deras 
självuppfattning är som den är ökar deras möjligheter att göra val som inte endast beror på 
begränsningar och kompromisser. Ökade kunskaper om omvärlden ger bättre förutsättningar 
att välja utifrån den egna viljan och det egna jaget (Gottfredson, 2002). 
 

4. Metod 
  
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilken metod vi valt för att genomföra vår 
undersökning. Vi kommer även att beskriva hur vi gjort vårt urval samt hur vi gått tillväga för 
att bearbeta och analysera den inkomna empirin. Slutligen beskriver vi vilka etiska 
ställningstaganden som gjorts inför datainsamlingen och det efterföljande resultat- och 
analysarbetet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
 
Vid val av insamlingsmetod är det viktigt att reflektera över vilken metod som passar bäst 
utifrån den eller de frågeställningar man har (Trost, 2010). För att försöka fånga vårt valda 
forskningsområde samt för att försöka besvara de ställda forskningsfrågorna valde vi att 
använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuer. Kvalitativa forskningsmässiga 
intervjuer har som syfte att föra forskningen framåt och att lära oss mer om den sociala 
verklighet som vi befinner oss i (Trost, 2010). Genom att försöka intervjua personer på de 
nivåer och inom de yrken som berörs av våra forskningsfrågor hoppades vi kunna bearbeta, 
tolka, analysera och deras svar på ett tillfredsställande sätt. Enligt Magne Holme och Krohn 
Solvang (1997) är det möjligt att med kvalitativ metod få rikligt med information och kunna 
gå på djupet inom ett område. Vidare är det en fördel vid undersökningar där syftet är att 
beskriva och förstå, samt när man är intresserad av så väl sammanhang och strukturer som det 
unika och eventuellt avvikande. 
 
När det gäller frågebatteriet för intervjuundersökningar skiljer de sig från de standardiserade 
frågeformulär som används inom enkätundersökningar (Magne Holme & Krohn Solvang, 
1997). Istället har den som ska undersöka ett ämne, forskaren, en bild av vilka områden som 
kan tänkas tas upp under intervjun och som forskaren vill ha svar på. Detta får till följd att 
frågorna istället förbereds i form av en intervjuguide. Som intervjuare ska man sträva efter att 
ställa enkla och raka frågor, vilket underlättas av att den som intervjuar är väl förberedd och 
klar över vad hen vill ta reda på (Trost, 2010). Inför intervjuerna skapade vi tre olika 
intervjuguider - en för politiker, en för rektor och en för lärare, se Bilaga 1-3. Grunden för när 
vi utformade intervjuguiderna var att de skulle vara lika vad gäller områdena kring våra 
centrala frågeställningar, kring begreppen “hela skolans ansvar”, “landsbygd” med mera. 
Detta då vår strävan ju var att göra en jämförelse mellan tre olika yrkesgrupper och nivåer. 
Samtidigt ville vi få viss kompletterande information utifrån de specifika yrkesgrupperna, 
vilka inte berörde samtliga och inte heller kunde besvaras av samtliga, som samarbete mellan 
politiker och tjänstemän eller lärare och studie- och yrkesvägledare. Som Trost (2010) skriver 
ska intervjuguider vara jämförbara men krav på att de ska vara identiska finns ej. När det 
gäller följdfrågor förekom dessa i vissa fall under intervjuerna, då dessa var nödvändiga för 
att förtydliga respondentens svar.  
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4.2 Urval 
 
Genom att använda intervjupersoner som man tror kan inneha mycket information om det 
ämne som ska studeras ökas chanserna att få in tillräckligt stor mängd data (Magne Holme 
och Krohn Solvang, 1997). Vi har intervjuat rektorer, politiker på förvaltningsnivå samt 
lärare. Individer på dessa positioner var viktiga att intervjua då de är nyckelpersoner i våra 
frågeställningar och en förutsättning för att vi skulle kunna genomföra vår undersökning. Vi 
valde att avstå från att intervjua verksamma studie- och yrkesvägledare, då vi ville undersöka 
frågeställningarna utifrån andra yrkesgruppers perspektiv. Vår ursprungliga plan var att 
endast intervjua två politiker men då ett byte av ordförande skett inte långt före 
datainsamlingsperioden önskade de aktuella politikerna att få intervjuas tillsammans. Vi 
intervjuade tre politiker, två rektorer och fyra lärare. Antalet intervjuer blev alltså åtta 
stycken, även om antal respondenter var nio. Det blev fyra intervjuer per kommun. När det 
gäller rektorerna arbetar de i åk 7-9 och de intervjuade lärarna arbetar på samma skolor som 
rektorerna. Trost (2010) menar att man ska sträva efter att inte intervjua flera personer 
samtidigt, då vissa personer kan vara mer eller mindre tystlåtna och att gruppsykologiska 
processer kan spela in. Även tystnadsplikten blir problematiskt. I det aktuella fallet önskade 
dock våra intervjupersoner att genomföra intervjun på detta sätt, vilket vi naturligtvis 
tillmötesgick. När det gäller lärarna var vi även intresserade av att undersöka eventuella 
likheter och skillnader beroende på vilka ämnen de undervisar i. Valet föll på att intervjua två 
lärare som undervisar inom det samhällsvetenskapliga området samt två lärare som 
undervisar inom det naturvetenskapliga området. Kan det vara så att det faller sig mer 
naturligt inom det samhällsvetenskapliga området att koppla undervisning till studie- och 
yrkesvägledning? Gällande kommunerna i vår undersökning är båda landsbygdskommuner i 
mellersta Sverige med färre än 15 000 invånare i respektive kommun. Kommunernas 
förutsättningar bedöms som likvärdiga, och de båda representerar dessutom landsbygds-
perspektivet.  
  

4.3 Genomförande, bearbetning och analys 
  
Vi valde att dela upp intervjuerna på så vis att vi var för sig genomförde samtliga intervjuer i 
respektive kommun, vilket innebar att vi genomförde fyra intervjuer var, totalt åtta stycken. 
Vi kontaktade de personer som vi gärna ville intervjua genom e-post och bokade sedan in 
dem även via denna kommunikationsväg. Vi presenterade oss och syftet kortfattat och 
informerade om att vi gärna gjorde intervjun på plats vid deras arbetsplats, men att det gick 
bra att även genomföra den via Skype om det skulle passa intervjupersonen bättre. Trost 
(2010) beskriver att olika platser för intervjuer kan ha både för- och nackdelar, där vissa 
riskerar att innehålla störningsmoment eller bidra till att den intervjuade känner underläge. Vi 
genomförde intervjuerna i rum som respondenterna valde, vilket innebar både eget kontor 
eller ledigt klassrum. En respondent önskade få genomföra intervjun per telefon på grund av 
tidsbrist.  
 
Inför datainsamlingen bestämde vi oss för att vid intervjutillfällena tillfråga respondenterna 
om vi kunde använda ljudupptagare vid intervjun. Fördelen med att spela in intervjuer är att 
man som intervjuare inte behöver fokusera på att anteckna flitigt utan kan koncentrera sig på 
att lyssna och ställa frågor (Trost, 2010). Till nackdelarna hör bland annat att 
intervjupersonen kan distraheras av inspelningsutrustningen och kanske bli hämmad men 
också att det är tidskrävande att gå igenom det inspelade materialet efteråt. Man kan 
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exempelvis försöka undvika att låta en blinkande inspelningsutrustning ligga framme som 
eventuellt kan uppfattas störande. Samtliga respondenter godkände att vi spelade in 
intervjuerna. Vid våra intervjuer valde vi att använda mobiltelefoner inställda på 
flygplansläge, för att inte riskera störande aviseringar och samtal under intervjuns gång. 
Intervjuerna pågick mellan 20-35 minuter per intervju.  
 
Trost (2010) menar att intervjusituationen faktiskt är en del av bearbetning och analys av 
resultatet. Detta då varje individ har sitt eget sätt att förstå de svar som ges och ställer 
följdfrågor utifrån detta. Den information som inkommer under en intervju består också inte 
bara av det som sägs utan också mimik och gester med mera. En fördel är därför att den eller 
de som intervjuar är insatta i syfte och frågeställningar men också deltar i efterarbete och 
analys. Vi valde att genomföra intervjuerna var för sig men lyssnade på varandras 
inspelningar och gjorde gemensam analys. Intervjuerna genomfördes under en period av två 
veckor, och samtliga, utom den som gjordes via telefon, genomfördes på plats på 
intervjupersonernas arbetsplatser. Under datainsamlingsperioden kategoriserade samt 
analyserade vi det inkomna materialet löpande. Detta för att försöka få en bild av i vilken 
utsträckning vi fått in det material som vi behövde för att gå vidare till att kunna presentera 
ett resultat och göra vår analys. Detta ligger i linje med Trost (2010) som menar att idéer och 
tankar kopplade till analys som dyker upp kan noteras löpande, och att fullständig analys 
varken ska ske under själva intervjun eller att analysarbetet inte får starta förrän samtliga 
intervjuer är genomförda. Samtliga intervjuinspelningar lyssnades igenom av oss båda 
författare och vi förde egna noteringar som vi delade med oss av under arbetet med 
resultatredovisning och analys. Trost (2010) menar att bearbetning av forskningsmaterial ofta 
sker utan att man tänker på det, särskilt när man gjort samtliga intervjuer själv. Men ständiga 
diskussioner med de andra intervjuarna bidrar också det till en bearbetning av materialet. 
Genom att lyssna igenom intervjuerna och diskutera det inkomna material kunde bearbetning 
och analys påbörjas. Vi kategoriserade intervjusvaren utifrån våra forskningsfrågor och letade 
efter mönster och skillnader gällande respondenternas svar. Vidare jämförde vi tidigare 
forskning och teori med vår empiri för att se om våra resultat låg i linje med detta eller inte.   

4.4 Etiska ställningstaganden 
 
Magne Holme och Krohn Solvang (1997) menar att en intervjusituation är påfrestande för 
både den som intervjuar som den som intervjuas. En forskare behöver vara uppmärksam och 
öppen i intervjusituationen och förstå och följa upp de teman som intervjupersonen rör sig 
kring. Tystnadsplikt är viktigt att den följs. När det gäller etiska överväganden var det vidare 
av vikt att vi, särskilt då vi planerat att utföra vår undersökning i två mindre kommuner var 
noga med att i intervjusituationen inte referera till andra intervjuer, och särskilt på ett sätt där 
intervjupersonen genom det vi säger skulle kunna ana vem vi intervjuat tidigare. Magne 
Holme och Krohn Solvang (1997) betonar bland annat att man i forskningsarbete ska skydda 
psykisk och fysisk integritet för den enskilde. Innan vi startade själva intervjuerna var vi noga 
med att informera om några punkter som var viktiga att intervjupersonen kände till. Till att 
börja med informerade vi återigen kort om studiens syfte, då detta var något vi även beskrivit 
kort i det mail som vi skickade ut vid vår första förfrågan om intervju. Vidare informerade vi 
om att intervjupersonen skulle vara anonym så långt det var möjligt och att vi inte i rapporten 
skulle skriva ut vilken kommun eller skola som personen arbetade inom. Vidare betonade vi 
att deltagande i studien var frivilligt och att personen hade rätt att när som helst avbryta 
intervjun. Slutligen informerade vi att det material som inkom endast skulle användas i 
forskningssyfte och alltså endast användas i den aktuella studien. 
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5. Resultat 
 
Här kommer vi att presentera de resultat som framkommit vid intervjuerna och efterföljande 
resultatbearbetning. Resultatet presenteras utifrån respektive forskningsfråga. För att texten 
ska bli lättare att läsa har vi valt att ge våra respondenter fiktiva namn och kön. Könsaspekten 
har ingen betydelse varför respondenternas angivna kön kan skilja sig från verkligheten. 
Politikerna kallar vi Annika (kommun Y) och Peter och Adam (kommun X), rektorerna Sara 
(kommun Y) och Louise (kommun X), samt lärarna Ulf och Anna (kommun Y) och Fredrik 
och Daniela (kommun X).  

5.1 Beskrivning av studie- och yrkesvägledningen 
 
De olika yrkesrollernas beskrivning av studie- och yrkesvägledningen i den egna 
kommunen/på den egna skolan skiljer sig åt. Främst är det politikernas beskrivningar som är 
knapphändiga.  
 
5.1.1 Politiker 
 
Politikerna i båda kommunerna har svårt att beskriva hur studie- och yrkesvägledningen 
genomförs men anser att studie- och yrkesvägledaren har ett tydligt ansvar i arbetet. Deras 
beskrivning sträcker sig till att endast handla om resurser, hur många verksamma studie- och 
yrkesvägledare som finns i kommunen. 
 
5.1.2 Rektorer 
 
Båda rektorerna känner till att det finns en plan för studie- och yrkesvägledningen men ingen 
av dem kan riktigt beskriva hur arbetet kring den bedrivs. Louise, som arbetar i kommun X 
menar det ska det skrivas en plan för varje enhet, men på grund av att kommunen har flera 
enheter med långa avstånd emellan har arbetet hittills sett ut så att man arbetar utifrån den 
kommunövergripande planen. Hon säger också att mycket ansvar hamnar på mentorer och 
studie- och yrkesvägledare. Hon menar vidare att hon har det övergripande ansvaret men 
delegerar mycket till mentorer och förlitar sig mycket på den anställde studie- och 
yrkesvägledaren, som försöker se till att planen följs så gott det går. 
  
Sara i kommun Y menar att studie- och yrkesvägledningen sker i form av information till 
klasser, individuella samtal och som funktion är studie- och yrkesvägledaren vid behov med i 
elevhälsoarbetet på skolan. Det är också vanligt att studie- och yrkesvägledaren fyller 
funktionen som vikarie då lärare saknas och rektorns uppfattning är då att den tiden används 
till att informera inom områden som berör studie- och yrkesvägledning. 
 
5.1.3 Lärare 
 
Samtliga lärare menar att det är studie- och yrkesvägledaren som har överblick över, och 
ansvaret för vad som ska göras för studie- och yrkesvägledande insatser. Gemensamt är också 
att man nämner prao, företagsbesök, individuella samtal med elever samt besök på 
gymnasiemässor som aktiviteter förknippade med studie- och yrkesvägledning. Fredrik i 
kommun X berättar att det finns tid avsatt för studie- och yrkesvägledaren varje vecka för att 
träffa elever i årskurs nio och att den tiden uppskattas av lärarna för att: 
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”Och det är ju bra för då slipper man ju det där med att dom tar tid från andra lektioner”     
         (Fredrik, lärare kommun X) 
  
Fredrik menar vidare att det är studie- och yrkesvägledaren som kommer till lärarna och 
berättar vad som behöver göras. På samma skola arbetar också Daniela som även hon menar 
att det är studie- och yrkesvägledaren som har ansvaret för insatserna, men att hon som lärare 
försöker prata om olika yrken inom sitt ämne. Hon tycker också att det nästan alltid går att 
koppla många arbetsmoment i skolan till framför allt olika bristyrken inom branscherna. 
Daniela berättar att studie- och yrkesvägledaren dessutom brukar bjuda in olika yrkesgrupper 
till skolan och det anser hon vara bra för att: 
 
”Jag tycker att det fungerar väldigt bra jag, från mitt perspektiv, jag behöver väl inte vara så 
väldigt engagerad kanske, men jag tycker att eleverna är iallafall väldigt förberedda”    

(Daniela, lärare kommun X) 
 
I kommun Y arbetar Anna och hon beskriver insatserna på liknande sätt som de andra men 
hon ser tydliga kopplingar mellan centrala innehållet i sina ämnen och studie- och 
yrkesvägledning och anger tidsbrist som ett skäl för att det idag inte reflekteras i tillräcklig 
mån över detta. Hon anser att det i högre grad skulle gå att utveckla kopplingen mellan olika 
yrken och skolans samtliga ämnen. Även Ulf i samma kommun anser att det känns naturligt 
att lotsa eleverna vidare eftersom han tycker att hans ämnen ingår i alla jobb. 

5.2 Den vida vägledningen 
 
När det gäller resultatet gällande begreppet vid vägledning så verkar begreppet vara obekant 
för samtliga yrkesgrupper.  
 
5.2.1 Politiker 
 
Politiker från båda kommunerna har svårt att beskriva den vida vägledningen. I den ena 
kommunen ger man sig dock på en gissning att det handlar om att ge generell vägledning till 
skillnad från den snäva vägledningen som då skulle vara mer personorienterad. Politiker i den 
andra kommunen vill inte ge sig på en gissning av begreppen vid och snäv vägledning 
eftersom: 
 
 “...det lät väldigt konstigt det där, det har jag aldrig hört talas om”   

(Annika, politiker kommun Y) 
 
5.2.2 Rektorer 
 
Ingen av rektorerna kan ge en korrekt definition av begreppet vid vägledning, men en av dem 
gissar sig fram till ett svar som liknar Skolverket definition. Den andra vill inte ge sig på en 
gissning. 
 
5.2.3 Lärare 
 
Bland lärarna är det ingen av de fyra som kan förklara vad vid vägledning betyder. En av dem 
säger sig till och med aldrig ha hört begreppet.  
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5.3 Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 
 
Inom detta område hade samtliga grupper lättare att tänka kring, och beskriva begreppet ”hela 
skolans ansvar”. Alla hade också idéer kring vilka utvecklingsmöjligheter som finns kring 
hur arbetet på skolorna skulle kunna förändras och förbättras. 
 
5.3.1 Politiker 
 
Samtliga politiker anser att hela skolan bör ta ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Peter 
och Adam i kommun X menar att lärarna har möjlighet att informera och influera eleverna 
tidigt i livet och att när studie- och yrkesvägledare kommer in inför en valsituation är det bra 
om det har varit en löpande dialog mellan lärare och elever om intressen och om vad de ska 
göra i livet o.s.v. för att vara förberedda inför valet. De anser vidare att det bör vara ett nära 
samarbete mellan studie- och yrkesvägledaren och lärarna. 
 
“När man kommer till det skedet att man hamnar hos en studie- och yrkesvägledare så ska 
man plötsligt ställas inom fullbordat faktum, att nu måste jag välja nånting, där skulle man 
som elev kunnat vara mycket mer förberedd om de haft en löpande dialog om vad de vill göra 
i livet, om vad man har för intressen och vad man är för person. “  

(Adam, politiker kommun X) 
 
Övriga utvecklingsmöjligheter som de önskar är mer influenser utifrån och ett ökat samarbete 
mellan elevhälsan och studie-och yrkesvägledningen som en förutsättning för att eleverna ska 
må bra och kunna prestera bättre. Peter och Adam anser också att skolan känns så inrutad och 
snäv att de inte alltid kan nappa på erbjudanden som dyker upp under läsåret. Trots att de 
egentligen är osäkra på när studie- och yrkesvägledningsarbetet startar i skolan anser de att 
det bör börja tidigt och de tycker att prao är bra för att eleverna då får ett avbrott från 
ordinarie skola och samtidigt kan de ta del av arbetslivet. 
  
Annika som arbetar i kommun Y menar att begreppet ”hela skolans ansvar” handlar om att 
alla inom skolan ska arbeta för godkända betyg, någon specifik koppling till studie- och 
yrkesvägledning gör hon inte. Hon är dock tydlig med att insatserna för vägledning bör vara 
lika för alla, oavsett stadie. Vidare menar hon att studie- och yrkesvägledningen är ett viktigt 
område som gärna fick ta mer tid inom nämndens arbete. Idag uppmärksammas området inte 
speciellt mycket förutom när politikerna gör besök i skolorna eller vid organisatoriska 
diskussioner. Hon känner inte till om det finns någon plan för studie- och yrkesvägledning i 
kommunen men anser att om den finns så bör den styra arbetet med att få elever i kommunen 
att välja hemkommunens egna gymnasieprogram. 
 
5.3.2 Rektorer 
 
Sara, i kommun Y, är väldigt positiv till begreppet “skolans hela ansvar” och menar att 
lärarna idag tar ett för litet ansvar och att det antagligen beror på väl tilltagen tid för studie- 
och yrkesvägledare på den här skolan. Hon ställer sig mycket positiv till samverkan mellan 
skolans ämnen och studie- och yrkesvägledning. Tydliga utvecklingsområden som Sara ser är 
ett ökat deltagande för studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoarbetet samt en utökning av 
studie- och yrkesvägledning för att arbeta med nyanlända: 
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“När det handlar om framtiden, om motivationen, då tycker jag Syven blir en naturlig 
samtalspartner...så där är han jätteviktig”  

(Sara, rektor kommun Y) 
  
Louise, i kommun X, beskriver begreppet som att hon som rektor får delegera många 
arbetsuppgifter till lärarna som i sin tur måste prioritera. Hon menar att det nog tyvärr inte 
blir det första man prioriterar och menar samtidigt att det därför är viktigt att studie- och 
yrkesvägledaren får möjlighet att delta i enheternas arbete på ett strukturerat sätt. Det är 
viktigt att planen för studie- och yrkesvägledning kan följas rutinmässigt och är tydlig, så att 
det är lätt att som lärare gå in och läsa vad man ska göra. Gällande utvecklingsmöjligheter för 
studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar menar Louise att man måste vara ännu 
tydligare med eleverna tidigare på grund av att eleverna på högstadiet ofta är fokuserade på 
att skapa sig en identitet i en ny grupp, byta lärare och så vidare. Därför bör man antingen 
börja tidigare eller lägga mer fokus både på självkännedom och alternativen. 
 
5.3.3 Lärare 
 
När lärarna ska beskriva begreppet skiljer det sig åt något. Fredrik i kommun X är medveten 
om att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar men tycker att det är bra att 
någon har huvudansvaret och att man får ge och ta och samarbeta. För att göra väl 
underbyggda val menar Fredrik att elever behöver göra många studiebesök, och att 
yrkespersoner bör komma till skolan eftersom det då blir mer tyngd än när bara läraren står 
och pratar. Han tycker också att det är viktigt att visa på många yrkesgrupper och framför allt 
bristyrken. Fredrik anser att eleverna behöver samtal där man spånar kring intresse, ens 
framtidsplaner och möjligheter och han ser det som en stor fördel att det är studie- och 
yrkesvägledaren som har överblick, och är den som tar kontakt med lärarna när något ska 
genomföras. Detta, menar han, då det centrala innehållet är så pass stort att det kräver det 
mesta fokuset av honom som lärare. Han menar vidare att studie- och yrkesvägledning: 
 
”...inte är något jag brinner för, och att det därför är bra att studie- och yrkesvägledaren tar 
tag i det.”  

(Fredrik, lärare kommun X) 
  
Som förslag på utveckling tycker Fredrik att det skulle vara en fördel med särskilda 
temaveckor med fokus på vägledning, vilka studie- och yrkesvägledaren skulle genomföra. 
Daniela som arbetar i samma kommun menar att hon kan förstå att det är hela skolans ansvar 
eftersom eleverna är allas ansvar. Däremot tror hon inte att gemene lärare går och tänker att 
det är ens ansvar vad som ska hända efter grundskolan. Snarare kanske fokus ligger på att 
man vill ge dem så mycket matnyttigt som möjligt i ämnet. Möjligen engagerar man sig mer 
som lärare när man har en årskurs nio. Daniela tror inte att alla lärare vet vad som krävs idag, 
och vad GY11 innebär. Utvecklingsmöjligheter kan vara att varje ämne får äga större ansvar i 
att bjuda in, ordna studiebesök och peka på olika yrken som finns. Daniela berättar att skolan 
nyligen har haft besök från en bransch där behovet av arbetskraft är stort, och hon tycker att 
fler branscher och yrken borde fråga om de fick komma till skolan. Daniela tror vidare att 
många företag inte ser nyttan med att besöka grundskolan då eleverna är så unga, men menar 
att det är viktigt att så ett frö tidigt, annars kan det vara försent. 
  
Anna i kommun Y tycker begreppet känns främmande men menar ändå att alla ämnen går in i 
varandra och att de därför bör integreras i större omfattning vilket hon anser skulle öka 
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insatserna för studie- och yrkesvägledning. Andra utvecklingsområden som hon påtalar är 
oftare men kortare praktik i ett syfte att vidga elevernas perspektiv. 
 
“Småpraktiker, sticka iväg och köra företagsekonomi två timmar, åka ner på kommunen och 
vara med när man pratar politik, får vara en två till tre stycken med en som jobbar med de 
politiska besluten...vad är det, 500 meter till kommunhuset?! Det finns liksom så mycket 
möjligheter.”  

(Anna, lärare kommun Y) 
 
Kollegan Ulf anser att studie- och yrkesvägledning är oerhört viktig för alla i skolan och att: 
 
”Hela skolans ansvar betyder att det är dit vi ska lotsa eleverna med rätt…så att de får rätt 
ryggsäck med sig”  

(Ulf, lärare kommun Y) 
  
Ulf ser också tydliga kopplingar i sina ämnen till yrken ute i samhället och han föreslår också 
fler studiedagar med förenade inslag från såväl skola som yrkesliv. Vid ett flertal tillfällen 
återkommer Ulf till att viljan finns för ökad samverkan med studie- och yrkesvägledare men 
att tiden brister. 

5.4 Landsbygd och studie-och yrkesvägledning 
 
Denna faktor var något som alla respondenter resonerade kring. Samtliga ser begränsningar 
med att kommunen/skolan ligger i landsbygd. De hade också idéer och tankar kring hur man 
som kommun och skola kan hantera och arbeta med detta. 
 
5.4.1 Politiker 
 
Politikerna i kommun X beskriver förutsättningarna kopplat till att den ligger i landsbygd: 
 
“I den här kommunen har vi ju tråkigt nog då en… vad heter det... tradition att man flyttar in 
till (stad) när man börjar gymnasiet” 
       (Peter, politiker kommun X) 
 
Många flyttar alltså för studier och/eller jobb men kommer också tillbaka när de får barn, 
enligt politikerna i kommun X. De anser att man skulle behöva jobba mer tillsammans med 
exempelvis näringslivsavdelningen för att presentera vilka möjligheter som finns i den egna 
kommunen kring vad man kan arbeta med. De anser dock också att det är viktigt att det finns 
en balans så att man inte motverkar att folk söker sig till yrken som finns i andra delar av 
landet. Peter och Adam menar att marknadsföringen är viktig för att unga ska se vilka 
möjligheter som finns. De anser vidare att förutsättningarna i landsbygd är att kommunen inte 
har samma utbud av arbetsplatser eller befolkningsunderlag. I kommun X är kommunen den 
största arbetsgivaren och många är egenföretagare. 
 
Annika i kommun Y anser att det behövs bra resurser inom skolan för just studie- och 
yrkesvägledning eftersom hon anser att det är ett viktigt jobb, framför allt i syfte att behålla 
ungdomarna i kommunen. Annika tycker också att studie- och yrkesvägledaren har ett 
hundraprocentigt ansvar i frågan kring att informera om vilka program som finns i 
hemkommunen men då kommunens egen gymnasieskola inte erbjuder samtliga nationella 
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program finns en förståelse att ungdomarna lämnar kommunen. Om ekonomin skulle tillåta 
ser Annika gärna att man kunde utveckla utbildningssektorn för att tydligare koppla till de 
olika yrken som orten kan erbjuda. 
 
5.4.2 Rektorer 
 
Båda rektorerna ser de långa avstånden och det bristande utbudet av yrken på orten som 
utmaningar. Sara i kommun Y menar att bristen på företag klart påverkar hur man kan arbeta 
med studie- och yrkesvägledning och att det bidrar till att många pojkar blir kvar på orten 
medan flickorna flyttar. Louise i kommun X påtalar att det finns många egna företagare i 
bygden men menar också att elever som siktar mot teoretiska utbildningar påverkas av 
familjens ekonomi och storlek på kontaktnät. Louise menar också att möjligheten till 
studiebesök har ökat då eleverna har fria busskort men att man ändå drar sig för studiebesök i 
närliggande stad på grund av de långa avstånden och bristande kommunikationsmöjligheter. 
 
“De som läser vissa teoretiska gymnasieutbildningar dom kanske strävar efter att få göra 
karriär i ett större företag vilket blir ju lite svårt att testa på. Det går men det blir svårt för 
då måste man kanske ha möjligheter rent ekonomiskt och kommunikationsmässigt...”  
        (Louise, rektor kommun X) 
 
5.4.3 Lärare 
 
Samtliga intervjuade lärare ser att arbetet med studie- och yrkesvägledning påverkas av att de 
befinner sig i landsbygd. Ulf i kommun Y menar att den geografiska påverkan är stor men att 
det också är lätt att bli hemmablind och att inte se arbeten som möjliga på hemorten. Han tror 
att man inom skolan tenderar att prata mer med eleverna om yrken som finns i större städer. 
Anna i samma kommun tror att det kan finnas en fördel med att skolan ligger i landsbygd 
eftersom det är troligt att skola, arbetsförmedling och andra aktörer då gemensamt ser ett 
intresse av att behålla ungdomarna i trakten. 
  
Fredrik och Daniela i kommun X menar att avstånden och utbudet begränsar möjligheterna 
men Fredrik påpekar att med en drivande studie- och yrkesvägledare kan det ändå fungera 
bra. Daniela menar att den gemene bilden av t.ex. ingenjörer ofta är någon som arbetar i 
storstad, och att bilden från hemorten är företag som lägger ner och verksamheter som 
försvinner. Daniela säger sig ha upplevt familjer där man förbjudit sin ungdom att söka 
estetiska programmet för att de har ansett att det inte ger ett yrke som man kan leva på. Hon 
säger att hennes önskan är att samtliga elever i landsbygd skulle få besöka Stockholm för att 
exempelvis få se alla byggnader, t.ex. Riksdagen, som man pratar om i undervisningen. Det 
skulle, menar Daniela, vara lättare koppla till undervisningen och det blir mer verkligt för 
eleverna, och de kan relatera lättare. Hon säger också att mycket av innehållet i 
undervisningen har ett “storstadsperspektiv” men att: 
 
“För i mina ämnen är det nästan allt som relateras till storstad, alla projekt, alla saker, alla 
stora tekniska system som lyfts och det som vi ska prata om, men de är ju i 
storstadssammanhang. Vi har ju inga stora tekniska system här, de ser ju för fan knappt 
järnvägen för den har växt igen”.  

(Daniela, lärare kommun X) 
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6. Analys 
 
I följande analysdel kommer vi att koppla de resultat som framkommit i vår 
intervjuundersökning med tidigare forskning samt teori. Vi beskriver här hur organiseringen 
av studie- och yrkesvägledningen ser ut, vilka faktorer och möjligheter som finns. Vidare 
görs också analys av vägledningen kopplat till landsbygdsperspektiv. 

6.1 Organisation av studie- och yrkesvägledningen  
 
Lundahls och Nilssons (2010) undersökning visar att styrningen och kontrollen av studie- och 
yrkesvägledningen inom skolan är svag och det vittnar även vår studie om. Varken politiker 
eller rektorer kan beskriva arbetet särskilt väl och ansvaret läggs över på den enskilde studie- 
och yrkesvägledaren och mentorerna. Vidare överensstämmer vår rapport med Lundahls och 
Nilsson (2010) i frågan om avståndet mellan den politiska nivån och arbetet med studie- och 
yrkesvägledningen ute på skolorna. Vi kan i vår studie se att politikerna inte riktigt känner till 
studie- och yrkesvägledarens uppdrag och ett exempel är i kommun Y där man anser att 
studie- och yrkesvägledarens yttersta uppdrag är att arbeta för att få kvar ungdomarna inom 
ortens yrkesutbud. Även rapporten ”Effekter av vägledning” (Lärarnas Riksförbund, 2012) 
visar på vikten av en väl fungerade och tydligt organiserad studie- och yrkesvägledning som 
ett led i att bland annat förhindra avhopp. Politiker i X kommun, samt rektor i kommun Y, 
påtalar att studie- och yrkesvägledning i större utsträckning bör finnas med i elevhälsan. 
 
Rapporten ”Studie- och yrkesvägledning i grundskolan” (Skolinspektionen, 2013) visar att 
många lärare inte vet om sitt ansvar inom området och de vet inte hur vägledningen kan 
integreras i deras ämne. Vår studie pekar åt samma håll, där lärarna pratar om att ansvaret 
ligger hos den enskilda studie- och yrkesvägledaren och att det som den gör är något som 
sker utöver ordinarie undervisning. Studie- och yrkesvägledningen ses som något som inte 
riktigt hör ihop med det som sker inom skolans ämne och verkar inte ses som en del av 
skolans kärnverksamhet. Samtidigt ser vi att ett omvärldsperspektiv till viss del finns. 
Exempelvis berättar en lärare, Daniela, att hon brukar nämna yrken som är kopplade till olika 
moment i undervisningen och hur behovet av arbetskraft ser ut. Att ha ett framtidsperspektiv 
är något som många lärare saknar enligt Andergren (2015). Han menar också att de tolkar 
studie- och yrkesvägledning endast som gymnasieinformation, prao med mera. Våra 
intervjuer med lärarna stärker den bilden ytterligare.  
 
Både på rektors- och lärarnivå nämns tiden flera gånger som en faktor gällande studie- och 
yrkesvägledning. Flera lärare vittnar om att det centrala innehållet tar en stor del och kräver 
stort fokus, vilket gör att den är knapp. En lärare tycker att det är skönt att studie- och 
yrkesvägledaren tar ett stort ansvar, då just ämnena med dess centrala innehåll kräver så 
mycket, enligt läraren. Till skillnad mot lärarna talar rektorerna i större utsträckning om brist 
på tid när det gäller planering. Kanske är det så att de ser det ur ett mer organisatoriskt 
perspektiv/helikopterperspektiv. En förutsättning för samarbete mellan lärare och studie- och 
yrkesvägledare menar rektorerna är just att skapa tid för detta, vilket de också ser som en 
utmaning på grund av det redan är mycket som ska prioriteras. De ser det som ett 
utvecklingsområde att skapa förutsättningar för detta samarbete. En framgångsfaktor för 
studie- och yrkesvägledningen på skolor är enligt Jutdal (2015) just att den betraktas som hela 
skolans ansvar. Det är något som tar tid att skapa men också att upprätthålla. Utmaningen för 
rektorerna blir alltså att skapa den tiden. 
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6.2 Synen på vägledning och dess potential 
 
På samtliga nivåer ses studie- och yrkesvägledning som något viktigt. Vad inom området som 
anses viktigt skiljer sig dock åt. På politikernivå är det vanligare att prata om ett 
kompetensförsörjningsperspektiv i den egna kommunen, och att elever ska gå kvar på den 
egna gymnasieskolan. En politiker talar just om att det är viktigt att kommunen visar 
ungdomar vilka möjligheter som finns inom den egna kommunen vad gäller arbetstillfällen 
och karriär. Detta är utmaningar som även Arbetsförmedlingen (2017) lyfter i sin 
arbetsmarknadsprognos. Många kommuner brottas med att lida brist på utbildad personal, 
ofta inom välfärdssektorn, och särskilt kommuner i landsbygd konkurrerar med storstads-
regionerna som tenderar att locka till sig stor del av arbetskraften. Att kommuner kan behöva 
arbeta med strategisk kompetensförsörjning, och att som lokal arbetsgivare vara en del av 
skolans studie- och yrkesvägledning, är också något som Jutdal (2015) tar upp. 
 
När respondenterna fick spåna kring utvecklingsmöjligheter för studie- och 
yrkesvägledningen som hela skolans ansvar kunde de, oavsett om de var lärare, rektorer eller 
politiker, komma med flera tankar och idéer. Politikernas tankar skiljde sig dock åt på så vis 
att de inte var lika tydligt kopplade till den befintliga verksamheten, utan låg mer på ett 
filosofiskt plan. Både lärare och rektorer såg flera utvecklingsmöjligheter, bland annat genom 
ett ökat samarbete med omvärlden och det lokala näringslivet. Även tankar kring utveckling 
med näringsliv på regionalt och även nationellt plan fanns. När det gäller det regionala planet 
såg både lärare och rektorer avstånden som en begränsande faktor. Eleverna har tillgång till 
busskort men tidtabellerna ser så ut att ett studiebesök på en eller ett par timmar binder upp 
hela skoldagen. Dessutom innebär avstånden att mycket tid går åt till att resa.  
 
En lärare såg stora möjligheter för eleverna att göra “skola på riktigt” ute i samhället, och 
kunde se tydliga kopplingar till läroplanen medan de andra lärarna ofta återkom till att tiden 
inte räcker till det som måste göras inom ämnena och att det är svårt att få ihop tiden redan 
nu. Även detta visar, precis som Skolinspektionens rapport (2013), att lärarna fortfarande ser 
studie- och yrkesvägledning som något som ska ske utöver ämnet och har svårt att se en 
naturlig integration i det dagliga arbetet. En brist på systematiskt arbete som tydliggör vad 
som görs inom respektive ämne och som kan räknas som studie- och yrkesvägledning saknas 
och detta konstateras även i SKL:s rapport (2013).  Någon skillnad i hur lärarna ser på studie- 
och yrkesvägledning beroende på vilket ämne de undervisar i påvisas inte i vår studie, dock 
var den lärare som såg mest möjligheter obehörig lärare.  

6.3 Effektfull vägledning 
 
När det gäller begreppet hela skolans ansvar går att konstatera utifrån de resultat som 
framkommit i vår undersökning att “studie- och yrkesvägledande insatser” riskerar att 
prioriteras ner till förmån för annat. Detta är något som både rektorer och lärare pekar på. 
Rektorerna anar sin egen roll i att det prioriteras ner då det är de som är ansvariga för att 
skapa förutsättningar för samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare. Samtidigt 
talar de också om lärarnas situation, med att arbeta utifrån läroplanen med mera. Även de 
intervjuade lärarna resonerar kring tiden som en faktor - att studie- och yrkesvägledningen 
prioriteras ned på grund av annat och att det är skönt att någon annan har överblicken. Bland 
vissa lärare finns åsikten att studie- och yrkesvägledning är något som ligger utanför ämnena 
och läroplanen, och som tar tid från undervisningen. Några ser möjligheter i form av 
samarbeten, ämnesintegrering och olika projekt, där ett samarbete kan ske. Här verkar studie- 
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och yrkesvägledaren också kunna ha en viktig roll i att entusiasmera och driva 
vägledningsarbetet. Skolans allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013) beskriver ju 
också tydligt att samarbete är viktigt. Flera lärare pratar just om att det är bra att det är en 
person som håller koll på datum, vad som ska göras när och så vidare. Något flera lärare 
också talar om och som nämns som ett utvecklingsarbete är kontakten med näringslivet, och 
här menas att studie- och yrkesvägledaren är en lämplig person att arbeta med detta. Kort sagt 
verkar rektorer i större utsträckning anse att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans 
ansvar än lärare. När det gäller politikerna verkar dessa mindre insatta i ämnet studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar, och de tycker egentligen för lite för att man i denna 
undersökning ska kunna veta var de egentligen står i frågan.  
 
En rektor, Louise, resonerar kring när i tid som olika studie- och yrkesvägledande insatser ska 
utföras. Hon funderar exempelvis kring om eleverna faktiskt inte lika är mottagliga för att 
fundera kring framtid, utveckla självkännedom och arbeta mot ett mål när de nått upp till 
årskurs 7-9. Hon menar att fokus under den tiden ofta ligger på att skapa sig en identitet i en 
(ibland ny) grupp och att betyg och tankar kring vad som ska hända efter grundskolan får 
underordnad betydelse. En tanke som framkommer i intervjun är just om man därför bör 
komma in mycket tidigare. Gottfredson (2002) menar att arbetet med att försöka vidga 
elevers yrkeskartor och utveckla en inre kompass ska börja i tidig ålder, och detta skulle alltså 
ligga i linje med den teorin. Gottfredson (2002) menar också att ungdomarna riskerar att nöja 
med det som är “good enough” om man väntar för länge med insatser inom vägledning och 
Louise tankar stärker detta, men det förutsätter också att verksamheten blir hela skolans 
ansvar eftersom studie- och yrkesvägledare på den skolan inte arbetar aktivt i de yngre 
åldrarna. I Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013) beskrivs också 
behovet av att eleverna ska få ta del av en väl planerad studie- och yrkesvägledning för att 
utveckla sin valkompetens: “Att ringa in intresseområden för framtiden kan vara en lång 
process. Här behöver eleven få information, stöd och vägledning för att kunna pröva och 
förkasta olika valmöjligheter på sin väg mot ett väl underbyggt val” (Skolinspektionen 2013, 
18) 
 
Att begreppet vid vägledning är helt okänt för samtliga respondenter skulle kunna tolkas som 
att insikt om de insatser som innefattar vid vägledning är något som de inte alls känner till. 
Dock talar flera i termer av studiebesök, prao som viktiga, vilka ju är aktiviteter som just 
definierar vid vägledning i Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning (2013). 
Detta skulle kunna tolkas som att även om de säger sig inte känna till själva begreppet vid 
vägledning så kan de nämna och resonera kring de aktiviteter som faktiskt är vägledning i vid 
bemärkelse.  

6.4 Studie- och yrkesvägledning på en snäv arbetsmarknad? 
 
Samtliga respondenter kan relatera till och resonera kring landsbygdsperspektivet kopplat till 
studie- och yrkesvägledning, även om vissa har fler reflektioner kring detta än andra. De ser 
begränsningarna som faktumet att kommunen ligger i landsbygd för med sig, men har också 
idéer kring hur skolan och kommunen kan arbeta utifrån förutsättningarna. Dock är det ingen 
av yrkesgrupperna som nämner några direkta fördelar gällande förutsättningarna angående 
kommunernas placering kopplat till studie- och yrkesvägledning, så det handlar som sagt 
mest om att hantera långa avstånd och begränsat utbud av yrken och arbetstillfällen. En 
respondent nämner dock de många egenföretagarna i kommunen som en fördel. Lidström et 
al (2014) menar att urbaniteten och geografiska förutsättningar påverkar elevers beslut av val 
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och med tanke på begränsningarna som en landsbygd medför är riskerna sannolikt större i 
landsbygd att elevernas perspektiv inte vidgas i tillräcklig mån, och att de, som Gottfredson 
(2002) menar, nöjer sig med “good enough”. Dresch och Lovén (2010) pekar också på 
betydelsen av föräldrarnas socioekonomiska status i ungdomarnas val och landsbygdens 
förutsättningar torde också i detta vara en risk för begränsningar.  
 
Flera respondenter menar att kommunen har ett ansvar att visa på vilka möjligheter som 
faktiskt finns i den egna kommunen. Detta är ju även något som Arbetsförmedlingens (2017) 
prognos pekar på, att en del i utmaningen i arbetet med arbetskraftsförsörjningen är att 
företag och offentliga arbetsgivare gör sig attraktiva för unga att söka sig till och utbilda sig 
mot. I ett lokalt perspektiv ligger även detta i linje med hur Jutdal (2015) beskriver hur 
kommuner, som en del i arbetet med strategisk kompetensförsörjning, kan behöva visa på 
vilka möjligheter som finns inom den egna verksamheten. Även Gruffman (2010) menar att 
föräldrars bakgrund och uppväxtens boendeort till stor del påverkar ungdomars val och att 
utbildningsvalet blir en viktig faktor i arbetet med att öka den sociala rörligheten mellan 
generationer och kön. Gottfredson (2002) säger också att ungdomar som vuxit upp i en miljö 
där okvalificerade yrken dominerar har svårt att se andra yrken som möjliga att uppnå.  
 
Läraren Fredrik önskar att alla elever i landsbygd skulle besöka Stockholm, för att 
exempelvis få se alla byggnader som man pratar om i undervisningen, som Riksdagen. Det 
skulle, menar läraren, vara lättare koppla undervisningen och det blir mer verkligt för 
eleverna. Han säger också att mycket av innehållet i undervisningen har ett 
“storstadsperspektiv” och det perspektivet tycks vara både på gott och ont. Bland lärare och 
rektorer finns både tankar om att storstadsperspektiv råder, vilket är negativt, samtidigt som 
det finns en önskan om att få in perspektivet mer i undervisningen. Ulf, lärare i kommun Y, 
önskar dock att man skulle lyfta fram möjligheterna som finns i kommunen, med exempelvis 
de gröna näringarna. 

7. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuterar vi de resultat som framkommit i vår intervjuundersökning och 
efterföljande analys. Vi ger även förslag på vidare forskning inom området. 
 
I denna föränderliga värld vi lever i blir valen bara fler och fler och behovet av vägledning 
kommer sannolikt snarare öka än minska. Skolans studie- och yrkesvägledning är en viktig 
faktor för utvecklingen av barns och ungas så kallade valkompetens. Utifrån den aspekten var 
syftet med det här arbetet att ta reda på hur studie- och yrkesvägledningen beskrivs av 
politiker, rektorer och lärare. Anledningen till att vi valde att inte ta med studie- och 
yrkesvägledarnas perspektiv var att vi i studien också ville se hur arbetet som “hela skolans 
ansvar” fungerar utifrån andra yrkesgrupper. Resultatet av vår studie, liksom flera tidigare 
gjorda undersökningar, visar att studie- och yrkesvägledningen på landets grundskolor har låg 
prioritet när det gäller både systematik och utveckling. Lundahl och Nilsson (2010) 
konstaterar att bristen på politisk styrning ger en bild av ett ointresse för verksamheten och vi 
anser att så länge det står bör i styrdokumenten istället för skall blir det ingen verkstad. Då 
ämnet inte finns i timplanen, och då råd och planer endast beskriver hur man bör göra så får 
studie- och yrkesvägledningen en lägre prioritet när det ska slåss med andra viktiga saker 
inom skolan. Detta även om man tycker att det är en viktig verksamhet. Det tycks som om 
man från politiskt håll gärna utvecklar studie- och yrkesvägledningens verksamhet, men 
samtidigt har man svårt att beskriva vad som sker idag och även hur resurserna är fördelade. 
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Om målen från förvaltning och rektor förtydligades så skulle antagligen beskrivningen av 
verksamheten bli utförligare än idag, då den tenderar att stanna vid att det handlar om 
information kring gymnasievalet och anskaffning av praoplatser. Vår studie visar också 
tydligt att eventuella planer kring studie- och yrkesvägledning inte följs upp och utvärderas 
kontinuerligt och det antar vi också beror på otydligheten i styrdokumenten som säger bör 
istället för skall. Om det fanns ett krav på att utvärdera verksamheten så skulle det antagligen 
leda till att rektorer och politiker vore mer insatta. Politikernas förslag kring 
utvecklingsmöjligheter för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar tenderar 
också att inte ligga på ett konkret plan. Kanske beror detta på att deras kännedom om skolans 
villkor och utmaningar är mer begränsad än rektorers och lärares. 
 
Såväl politiker som rektorer är tydliga med att studie- och yrkesvägledning är hela skolans 
ansvar men de tycks inte ge förutsättningar för samverkan och reflektion. Eftersom rektorerna 
lägger över stora delar av ansvaret på studie- och yrkesvägledaren riskerar man att man går 
från hela skolans ansvar till ingens ansvar.  För att det ska bli hela skolans ansvar måste 
rektorerna styra arbetet tydligare, men vi frågar oss om det endast är en ledningsfråga eller 
om det också är en pedagogisk fråga? Vår studie visar att lärarna gärna beskriver studie- och 
yrkesvägledningen som något som ligger utöver deras ämnen, men när de tar sig tid att 
fundera så ser många delar som de redan gör som faktiskt är studie- och yrkesvägledning. 
Behöver lärarna alltså kanske stöd i att få syn det “egna vägledningsarbetet”? En utvecklad 
systematisering skulle antagligen tydliggöra detta och det ansvaret måste ligga på rektor. 
Dessutom finns idag, förutom Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning 
mycket inspirationsmaterial och goda exempel för rektorer, lärare och studie- och 
yrkesvägledare att ta del av vid kartläggning och planering av skolans studie- och 
yrkesvägledning. 
 
Samtliga respondenter menar att det finns begränsningar inom studie- och yrkesvägledning 
på grund av att skolan ligger i landsbygd. Vi anser att det trots detta är allas ansvar att vidga 
perspektiven hos de unga, och visa på möjligheterna istället för begränsningarna. Den snabba, 
föränderliga, arbetsmarknad som finns idag öppnar upp många möjligheter att bo och verka 
lite varstans i landet. Samtidigt står vi inför en väldigt speciell situation där många yrken, och 
särskilt inom den offentliga sektorn, inom kort kommer att vara bristyrken. En av de 
intervjuade politikerna nämner just vikten av att kommun och näringsliv måste ta ett 
gemensamt grepp kring att visa på de lokala möjligheterna. Detta dels för att öka elevernas 
kännedom om alternativen inför kommande studie- och yrkesval, men också kanske för den 
egna “överlevnaden” som kommun i landsbygd. Studie- och yrkesvägledare är ofta vana att i 
det egna arbetet ha ett omvärldsperspektiv, men här är det viktigt att även rektorer och lärare 
har detta. Rektorerna för att kunna skapa utrymme för att planera och genomföra 
behovsanpassad studie- och yrkesvägledning, och lärare för att kunna koppla den egna 
undervisningen och sina egna ämnen till dagens och framtidens efterfrågade kunskaper och 
förmågor på arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att en långsiktig, väl planerad och väl 
fungerande studie- och yrkesvägledning av perspektivvidgande karaktär är av stor vikt, inte 
minst i landsbygd där utbudet är begränsat. Frågan är dock om Annika (politiker i kommun 
Y) inte sträcker sig lite väl långt i sina funderingar när hon anser att det helt är studie- och 
yrkesvägledarens ansvar att få elever att stanna kvar i kommunen?  
 
Vi har i denna undersökning kunnat konstatera att vägledning i vid bemärkelse inte är något 
som är bekant varken för de som fördelar medlen, leder och fördelar arbetet eller är 
delansvariga i arbetet med att ge elever verktyg för att kunna göra väl underbyggda val. Hela 
skolans ansvar verkar också många gånger vara studie- och yrkesvägledarens ansvar. Detta 
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trots att styrdokumenten är tydliga och utförliga samt att lokala planer för studie- och 
yrkesvägledning finns. Dock kan man ställa sig frågan hur generaliserbart vårt resultat är 
utifrån vårt urval, då antal respondenter per yrkesgrupp är relativt få. Vi valde kommuner 
utifrån att de skulle representera landsbygd, då detta var en faktor som vi ville undersöka. Vi 
valde medvetet kommuner som har långa avstånd till städer samt begränsat utbud på 
utbildnings- och arbetsmarknaden. För den här undersökningen var det ett bra urval. En 
intervju genomfördes över telefon. Man kan ställa sig frågan om tolkningsutrymmet 
påverkade eftersom man inte kan följa mimik och kroppsspråk.   
 
Vårt förslag till vidare forskning är att ytterligare undersöka varför det, trots att det finns 
styrdokument som säger att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar, inte verkar 
vara det, och vad man kan göra åt det. Brist på tid har vi sett är en faktor, men vad mer? 
Vidare vore det intressant att undersöka om det är möjligt att genom exempelvis 
lärarutbildningen, eller att man på annat sätt, kan stötta lärare i att sammanföra det centrala 
innehållet och studie- och yrkesvägledning, så att det upplevs som en tillgång och inte 
belastning.   

7.1 Slutsats 
 
Den här studien pekar mot att kännedom om studie-och yrkesvägledning som verksamhet är 
något som det råder vissa missförstånd kring. En vanligt förekommande föreställning är att 
det främst handlar om gymnasieval och att det är studie- och yrkesvägledaren som har det 
övergripande ansvaret. Samtidigt har såväl lärare, som rektorer och politiker många 
synpunkter och tankar kring vad studie- och yrkesvägledande insatser är och bör vara, samt 
vad som är målet med studie- och yrkesvägledning. Begrepp välkända för den enskilda 
studie- och yrkesvägledaren, som vid vägledning och hela skolans ansvar, är inte lika bekanta 
för våra intervjuade yrkesgrupper. Faktorn landsbygd är dock något som samtliga kan 
resonera kring, och ser som både en utmaning och en möjlighet. Studien bekräftar också att 
det råder en brist på styrning av studie- och yrkesvägledningen från såväl rektorer som från 
politiker på förvaltningsnivå.  
  



 

26 
 

8. Referenslista 
 
Andergren, L. (2014) Samtala, vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld. Borås: 
Tremedia. 
 
Andergren, L. (2015) Vägleda - i en möjlighetsbaserad process. Borås: Tremedia. 
 
Arbetsförmedlingen (2017). Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 - Prognos för 
arbetsmarknaden 2017–2019. Stockholm: Arbetsförmedlingen. 
 
Dresch, J. och Lovén A. (2010) Vägen efter grundskolan. I Lundahl L (red.) Att bana vägen 
mot framtiden, karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, 37-61. 
 
Glesbygdsverket (2008). Sveriges gles- och landsbygder 2008. Östersund: Glesbygdsverket. 
 
Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson´s Theory of Circumscription, Compromise, and Self-
Creation. I Brown, Duane and Associates (red). Career Choice and Development. 4. uppl. 
San Francisco, CA: Jossey-Bass, 85-148. 
 
Gruffman, U. (2010) Klassresenärer och kvarstannare. I Lundahl L (red.) Att bana vägen mot 
framtiden, karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, 63-89. 
 
Gruffman, U. och Schedin, G (2010) Vägledning för vem?. I Lundahl L (red.) Att bana vägen 
mot framtiden, karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur, 91-100. 
 
Jutdal, L. (2015). Kommunerna och vägledning - de goda exemplen. I A, Lovén (Red.) 
Karriärvägledning - En forskningsöversikt. Lund: Studentlitteratur, 119-134. 
 
Lidström, L., Holm, A-S. och Lundström, U. (2014): Maximising opportunity and minimising 
risk? Young people´s upper secondary school choices in Swedish quasi-markets. Young 
22(1), 1-20. 
 
Lundahl L. (2010) Den resandes ensak? I Lundahl, L. (red.) Att bana vägen mot framtiden, 
karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 15-
20. 
 
Lundahl L. och Nilsson G. (2010) Vägledning i en tid av decentralisering och avreglering. I 
Lundahl, L. (red.) Att bana vägen mot framtiden, karriärval och vägledning i individuellt och 
politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 195-213. 
 
Lärarnas Riksförbund. (2012) Effekter av vägledning. Stockholm. 
 
Magne Holme, I. och Krohn Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik: Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, Studentlitteratur AB, Lund. Andra upplagan. 
 



 

27 
 

Nilsson, G (2010) I backspegeln. I Lundahl, L. (red.) Att bana vägen mot framtiden, 
karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 175-
194. 
 
SFS 2010:800. Skollagen. 
 
Skolinspektionen (2013) Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Kvalitetsgranskning 
2013:5. Stockholm. 
 
Skolverket (2013) Arbete med studie- och yrkesvägledning. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket (2017) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet reviderad 
2017. Stockholm: Skolverket. 
 
Stevens, K. (2009) Perceptions of Educational Opportunities in Small Schools in Rural 
Australia and Canada, Rural Society. 19:2, 118-126. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2013) Framtidsval och arbetsliv, exempel från 
kommuners studie- och yrkesvägledning. Stockholm: SKL. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2017) Kommungruppsindelning 2017 
https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelni
ng.2051.html (Hämtad 2018-04-21) 
 
Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB, Lund, fjärde upplagan. 
 
 

 

 

 

 
  



 
 

Bilaga 1 Intervjuguide politiker 
 

- Vill du berätta lite om ditt uppdrag som politiker i denna nämnd? 
- Hur genomförs studie- och yrkesvägledning i denna kommun? 
- Känner du till begreppen vid och snäv vägledning och hur skulle du i så fall beskriva 

dem? 
- I styrdokumenten kan man läsa om studie- och yrkesvägledning som hela skolans 

ansvar, vad tänker du kring det? 
- Anser du att ansvaret för att studie- och yrkesvägledning genomförs är större på en 

eller flera nivåer? Hur tänker du kring det? 
- Vilket utrymme tycker du att frågor kring studie- och yrkesvägledning har vid kontakt 

med tjänstemän inom utbildningssektorn? Tillräckligt? 
- Finns det inom denna kommun någon kommunal plan/lokal plan för studie- och 

yrkesvägledning och kan du i så fall beskriva arbetet med den? 
- Vilket utrymme har studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet?   
- Vad ser du för eventuella utvecklingsmöjligheter för studie- och yrkesvägledning som 

hela skolans ansvar? 
- Hur ser du på den nya lagen som träder i kraft 1/7 där det blir obligatoriskt med minst 

tio dagars prao? Påverkar den lagen dagens arbete med prao?  
- Vilka eventuella kopplingar ser du mellan studie- och yrkesvägledning i kommunen 

och ungas benägenhet att stanna kvar/flytta/återvända? 
- Finns det några särskilda förutsättningar kopplat till att kommunen ligger i 

landsbygd/glesbygd som påverkar studie- och yrkesvägledningen, och i så fall vilka? 
  



 

 
 

 
Bilaga 2 Intervjuguide rektor 
 

- Vill du berätta lite om ditt uppdrag som rektor och om skolan vad gäller storlek, 
årskurser med mera? 

- Känner du till begreppen vid och snäv vägledning och hur skulle du i så fall beskriva 
dem? 

- Hur genomförs studie- och yrkesvägledning på din skola? 
- I styrdokumenten kan man läsa om studie- och yrkesvägledning som hela skolans 

ansvar, vad tänker du kring det? 
- Vad behöver elever för att kunna göra väl underbyggda val? 
- Finns det inom denna kommun någon kommunal plan/lokal plan för studie- och 

yrkesvägledning och kan du i så fall beskriva arbetet med den? 
- Vilket utrymme har studie-och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet? 
- Vilket utrymme har studie-och yrkesvägledningen i samverkan med andra rektorer på 

andra stadier?  
- Vilka förutsättningar ges för samarbete mellan SYV och övrig personal (tex i 

planeringsarbetet vid terminsuppstart)?  
- I LGR står att rektor ansvarar för att en samverkan mellan arbetslivet utanför skolan 

och vidare utbildning ska ske, hur organiserar du det på den här skolan?  
- Vad ser du för eventuella utvecklingsmöjligheter för studie- och yrkesvägledning som 

hela skolans ansvar? 
- Hur ser du på den nya lagen som träder i kraft 1/7 där det blir obligatoriskt med minst 

tio dagars prao? Påverkar den lagen dagens arbete med prao?  
- Vilka eventuella kopplingar ser du mellan studie- och yrkesvägledning i kommunen 

och ungas benägenhet att stanna kvar/flytta/återvända? 
- Finns det några särskilda förutsättningar kopplat till att kommunen ligger i 

landsbygd/glesbygd som påverkar studie- och yrkesvägledningen, och i så fall vilka? 
  



 

 
 

 
Bilaga 3 Intervjuguide lärare 
 

- Skulle du vilja berätta lite om vilka ämnen du undervisar i, hur länge du jobbat som 
lärare, hur länge du har jobbat här? 

- Hur genomförs studie- och yrkesvägledning på din skola? 
- Finns det inslag i din undervisning som är studie-och yrkesvägledning och hur ser den 

ut? Ser du specifika delar av det centrala innehållet i ditt ämne/dina ämnen som är, 
eller skulle kunna vara, ett direkt samarbete med övrig studie- och yrkesverksamhet?  

- Hur ser samarbetet med skolans studie- och yrkesvägledare ut? Hur skulle du vilja att 
det såg ut?  

- Känner du till begreppen vid och snäv vägledning och hur skulle du i så fall beskriva 
dem? 

- I styrdokumenten kan man läsa om studie- och yrkesvägledning som hela skolans 
ansvar, vad tänker du kring det? 

- Vad ser du för eventuella utvecklingsmöjligheter för studie- och yrkesvägledning som 
hela skolans ansvar? 

- Vad behöver elever för att kunna göra väl underbyggda val? 
- Hur ser du på den nya lagen som träder i kraft 1/7 där det blir obligatoriskt med minst 

tio dagars prao? Påverkar den lagen dagens arbete med prao?  Hur ser du på 
möjligheten till ämnesintegration vid prao?  

- Finns det några särskilda förutsättningar kopplat till att kommunen ligger i 
landsbygd/glesbygd som påverkar studie- och yrkesvägledningen, och i så fall vilka? 

- Finns det inom denna kommun någon kommunal/lokal plan/lokal plan för studie- och 
yrkesvägledning och kan du i så fall beskriva arbetet med den? 

 


