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FörordFörordFörordFörord        

Vi vill rikta ett stort tack till de åtta studie- och yrkesvägledare som deltagit i trevliga och 
intressanta intervjuer. Att ni tagit av er tid och låtit er intervjuas över Skype, har varit av stor 
betydelse för vår uppsats.  

 
Tack för allt stöd till vår uppsats. 
 
Pelle Sellgren och Ayla Irebring Ruiperez 
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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 
Enligt läroplanen är studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar. Vår avsikt med den här 
studien var att undersöka hur samarbetet mellan studie- yrkesvägledare, lärare och rektorer 
fungerar. Frågor vi ställde oss var vem som tar initiativ och ansvar för att fördela detta 
arbete. Vi ville också veta hur studie- och yrkesvägledaren ser på samarbetet med övriga 
professioner på grundskolan samt hur officiella dokument kring studie- och 
yrkesvägledarens roll används. 
På grund av studiens omfattning valde vi att begränsa vårt urval av intervjupersoner till 
studie- och yrkesvägledare. Vi intervjuade åtta utbildade studie- och yrkesvägledare på 
kommunala grundskolor. Våra intervjuer var så kallade semistrukturerade sådana. Enligt 
studiens resultat visar detta att det finns stora skillnader vad gäller så väl förutsättningar att 
utföra uppdraget som antalet elever mellan olika skolor. Vad gäller samarbetet kring det 
vägledande arbetet framkom det att rektorns fördelning och syn på det vägledande arbetet 
av hade stor betydelse för hur våra intervjupersoner upplevde samarbetet.   
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1 Inledning1 Inledning1 Inledning1 Inledning    
 
Att ge eleverna i grundskolan den studie- och yrkesvägledning de behöver är en viktig 
uppgift. Dagens samhälle är, både när det gäller utbildning och yrkesliv, många gånger något 
av en snårskog som inte alltid är så lätt att ta sig igenom. Det handlar om betygssystem som 
ändras, behörighetsregler som inte alltid är så lätta att tolka, nya yrken som uppstår och 
tidigare professioner som försvinner. I allt detta är det inte alltid lätt att förstå vilken 
utbildning som leder vart eller vilka professioner som finns tillgängliga. I ett samhälle där 
yrket inte längre går från generation till generation utan där varje individ måste hitta sin 
egen väg blir studie- och yrkesvägledningen allt viktigare.   
Dagens arbetsliv ställer stora krav på individen att förstå, ta till sig och sålla bland mycket 
och komplex information. Det ökar också riskerna för att elever inte gör medvetna val som 
tar dem till den utbildning eller det yrkesliv de önskar sig.  Utifrån detta är studie- och 
yrkesvägledaren en viktig profession i grundskolan. Studie- och yrkesvägledaren förväntas 
veta och ta ansvar för hur eleverna ska guidas till medvetna val kring studier och framtida 
yrke. För att studie-och yrkesvägledaren ska få möjlighet att uppfylla sitt uppdrag måste det 
finnas tid och utrymme för professionen att möta eleverna.   
 
I skolans värld, bland de professioner eleverna möter, finns det framförallt en av 
yrkesgrupperna som eleverna har mest kontakt med. Den yrkesgruppen är lärarna. Under 
lektionerna, som tar upp större delen av elevernas dag i skolan, träffar lärarna eleverna, de 
lär känna dem, skapar relationer och bygger förhoppningsvis upp ett förtroende för det de 
försöker förmedla. Studie- och yrkesvägledaren är inte en lika naturlig del av elevernas 
vardag som läraren. Men genom ett samarbete mellan yrkesgrupperna kan vägledningen 
ändå bli en kvalitativ sådan och nå fram till eleverna i den utsträckning som är nödvändig. 
Både skolverket och skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram hur vägledning är hela 
skolans ansvar. I rapporten Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan 
(Skolinspektionen, 2013) visar resultaten att det finns brister i rektors och huvudmannens 
kvalitetsarbete och att ansvarsfördelningen är ett av skolans viktigaste områden att arbeta 
vidare med. 
  
I denna rapport visar det sig alltså att det inte finns ett fungerande samarbete mellan studie- 
och yrkesvägledare och övrig skolpersonal. Den rapporten gjordes för snart fem år sedan. Vi 
är nyfikna på om någon utveckling har skett sedan dess. Finns det något samarbete idag? 
Hur ser personalen på ett sådant och vem tar initiativ till det? Hur väljer personalen att 
fördela arbetsuppgifter sinsemellan och stämmer fördelningen överens med grundskolans 
officiella dokument? Vi hoppas att med vår studie komma närmare ett svar på dessa frågor.  
Innebörden av ordet samarbete är inte alltid en självklarhet. Vad ett gott samarbete innebär 
kan definieras olika beroende på vem man frågar.  För att vi ska få en förståelse och en tydlig 
definition av detta väljer vi att använda oss av Thylefors litteratur. Här delas samarbetet upp 
i fem olika nivåer där professionerna på en arbetsplats kan ha alltifrån ett minimalt 
samarbete till ett integrerat sådant med regelbundna möten och ett intresse för varandras 
arbetsuppgifter (Thylefors, 2013). Med Thylefors som riktlinje får vi en förståelse och 
definition för ordet samarbete och också ett verktyg att använda oss av inför hur studie- och 
yrkesvägledarens samarbete ser ut i relation till övriga professioner på en grundskola. 
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2 Disposition2 Disposition2 Disposition2 Disposition    
 
Vi inleder uppsatsen med en så kallat sammanfattning. Det ger den läsare som har ont om 
tid möjlighet att snabbt avgöra om det är intressant att läsa vidare eller inte. Därefter 
fortsätter vi med en inledning där vi resonerar kring vikten av att skolans personal 
samarbetar kring de studievägledande uppgifterna. I detta hänvisar vi också till skolverkets 
dokument ”Arbete kring studie- och yrkesvägledning” samt tar upp våra tvivel kring hur väl 
sådana samarbeten fungerar i praktiken. Vi går sedan vidare till att presentera vårt syfte och 
våra frågeställningar som ligger till grund för studien. Sedan presenterar vi 
forskningsproblemet med bakgrund till det valda forskningsområdet.   
Därefter tar vi upp bakgrund och tidigare forskning. Vidare kommer teorianknytning och 
metodval. Vi väljer sedan att redogöra för analys och slutresultat där vi försöker besvara 
våra frågeställningar med hjälp av teori och tidigare forskning. Vi avrundar vår studie med en 
avslutande diskussion. 
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3 Presentation av forskningsproblemet3 Presentation av forskningsproblemet3 Presentation av forskningsproblemet3 Presentation av forskningsproblemet    
 
Vi anser att det studie- och yrkesvägledande arbetet på våra grundskolor är som mest 
fördelaktigt för eleverna om hela skolan är delaktig i arbetet. Vägledning är en process som 
måste få både tid och utrymme genom att integreras i skolans verksamhet.  Eleverna 
behöver möta skolans studie- och yrkesvägledare i gruppsamtal och individuellt. Men de 
behöver också få kunskap om framtida studier och yrkesval genom så kallad vid vägledning 
där skolans personal tar ett övergripande ansvar för elevernas kunskap inom 
ämnesområdet.  
 
Vikten av att hela skolan engagerar sig tas också upp i skolverkets allmänna råd kring studie- 
och yrkesvägledning formulerat i skriften ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” 
(Skolverket, 2013). Enligt detta dokument är studie- och yrkesvägledning såväl rektors som 
lärares ansvar. Rektorn har självklart det övergripande och yttersta ansvaret genom att se till 
så att studie- och yrkesvägledningen genomsyrar organisationen och kommer eleverna 
tillgodo. Ansvaret för skolans studie - och yrkesvägledning tas i dokumentet upp med 
följande formulering: 
”Skollagspropositionen beskriver att kompetens för studie – och yrkesvägledning främst finns 
hos de som är anställda för denna verksamhet. Även rektorer och lärare har ett visst ansvar 
att förmedla sådan kunskap. I propositionen understryks att skolledare, lärare och studie – 
och yrkesvägledare har ett gemensamt ansvar för studie – och yrkesvägledningen, men 
delvis olika roller” (Skolverket, 2013). 
Skolverket understryker med andra ord vikten av ett gemensamt engagemang hos skolans 
personal, för att eleverna ska få en kvalitativ studie- och yrkesvägledning. Trots det tycker vi 
oss se att så ofta inte är fallet på våra grundskolor i Sverige. Vi tycker oss se exempel på det 
när vi läser i forum för studie- och yrkesvägledare på nätet eller tar del av yrkesverksamma 
studievägledare perspektiv på varierande sociala medier. Här kan vi läsa om studie- och 
yrkesvägledare som känner sig ensamma i sin profession, med rektorer och lärare som har 
ett sviktande intresse för samarbete kring det vägledande arbetet.  
Vi tänker oss att ett bristande intresse för de studie- och yrkesvägledande uppgifterna, hos 
skolans övriga yrkeskår, kan handla om lärarnas arbetsbelastning med många och krävande 
arbetsmoment. Vi tänker oss också att det kan hänga samman med att yrket som studie- och 
yrkesvägledare är relativt nytt och att rektor och lärare kan ha svårt att förstå vad 
professionen innebär, vad en studie- och yrkesvägledare gör eller vilka kompetenser en 
sådan person har med sig. Kanske är det så att studie- och yrkesvägledare många gånger 
misslyckas med att förmedla vilka kunskaper professionen förfogar över. Som vi förstår det 
finns det också många obehöriga studie- och yrkesvägledare anställda på de svenska 
grundskolorna. Vi tänker oss att det innebär att de som innehar positionen som studie- och 
yrkesvägledare då ofta varierar i utbildningsbakgrund, kompetens och engagemang för 
yrket. Kanske det i sig kan göra det svårare att förmedla vad yrkesrollen innebär och vikten 
av att hela skolan samverkar kring att förmedla kunskaper kring studier och yrkesval. I våra 
funderingar kring detta väljer vi att formulera oss med ett ”kanske” och vi är tydliga med att 
det är våra tankar och idéer. Men vi vill gärna med större säkerhet förstå hur samarbetet 
fungerar mellan studie- och yrkesvägledare och övrig personal. Därför avser vi att i denna 
studie undersöka hur samarbetet fungerar på våra grundskolor, vilka avgränsningar som görs 
i det vägledande arbetet och vem som tar ansvar för fördelningen av arbetsuppgifter inom 
området.  
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4. Syfte4. Syfte4. Syfte4. Syfte    
 
Att titta på vilket utrymme de vägledande uppgifterna får på grundskolan. Samt vilket ansvar 
professionerna på grundskolan tar för att eleverna ska få studie- och yrkesvägledning under 
sin skolgång.   
 

4.1 Frågeställningar 
 
Hur ser studie- och yrkesvägledaren på ett samarbete kring de vägledande uppgifterna? 
 
Vem tar initiativ och ansvar för en fördelning? 
 
I hur hög grad används de officiella dokumenten i studievägledarens arbete i grundskolan? 
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5 Bakgrund och tidigare forskning5 Bakgrund och tidigare forskning5 Bakgrund och tidigare forskning5 Bakgrund och tidigare forskning    
 

5.1 Skolans vägledning och ansvarsfördelning i ett historiskt perspektiv 
 
För att få en förståelse för hur grundskolors vägledning och dess ansvarsfördelning ser ut 
idag tänker vi att det också behövs ett historiskt perspektiv på detta. Vi vill därför i vår 
tidigare forskning lyfta fram hur studievägledarens profession har sett ut och utvecklats 
under de senaste decennierna. Detta gör vi med hjälp av Anders Lovéns forskning. Anders 
Lovén är doktor i pedagogik och universitetslektor vid Malmö högskola. 
Studie- och yrkesvägledarens profession är en relativt ny yrkesroll. Behovet av vägledning 
uppstod under 1900-talet då många människor flyttade från landsbygd till städer. Här var 
framförallt samhällets behov det mest framträdande, det vill säga att man ville styra 
arbetskraftens val av yrke på så sätt att det blev ekonomiskt lönsamt för samhället i stort. 
Det synsättet dominerade över att gynna individens egna drömmar kring yrkesval (Lovén, 
2015). 
 
Detta ändrades först då grundskolan infördes under 1960 – talet. Nu började mer av ett 
individperspektiv lyftas fram i läroplaner och andra måldokument. År 1972 tog riksdagen ett 
beslut om att studie- och yrkesvägledningen skulle införlivas i skolans värld. I målen för 
denna verksamhet underströk beslutsfattarna vikten av att vägledning var hela skolans 
ansvar, inte enbart studie- och yrkesvägledarens. Detta synsätt har sedan följt med 
vägledning genom nya läroplaner och flera reformer (Lovén, 2015).  
För att kunna förstå studie- och vägledarens samarbete på skolan vill vi också få en 
övergripande förståelse för deras upplevda arbetsmiljö. Därför väljer vi att lyfta fram 
rapporten “Studie- och yrkesvägledarens arbetsmiljö” (Lärarnas riksförbund, 2011) I denna 
rapport undersöks hur studievägledaren har det på jobbet. Utifrån detta framkommer det 
att studie- och yrkesvägledare är en starkt kvinnodominerad yrkesgrupp med cirka sex 
stycken kvinnor på en man. Studie- och yrkesvägledare uppger sig vara utsatta för 
trakasserier från kollegor och arbetsgivare i ungefär samma utsträckning som lärare. 
Däremot får de färre hot och kränkningar från eleverna än vad lärarna får. Knappt någon av 
studie- och yrkesvägledarna i undersökningen uppgav att de hade blivit utsatta för våld från 
elever.  Detta kan förklaras utifrån vilket uppdrag studie- och yrkesvägledare har i jämförelse 
med lärarna. Då studie - och yrkesvägledningen är ett uppdrag som mera handlar om att 
resonera än att korrigera och bedöma.  Rapporten beskriver att så många som 75 % av 
studie- och yrkesvägledarna upplever sin arbetsbelastning som ojämn över året. 
Förklaringen till det ligger i att ansökan till gymnasium och högskola är satt till vissa datum. 
Det blir då mycket att göra under dessa perioder. Det beskrivs också att studie- och 
yrkesvägledare ofta har delade tjänster. De har två eller kanske tre skolor hos samma 
huvudman. Det finns också de som arbetar på skolor med olika huvudmän.  

 
5.2 Vid och snäv vägledning 
 
I samband med att vägledning formulerades som hela skolans ansvar uppstod även 
begreppen vid och snäv vägledning. I detta är snäv vägledning den verksamhet 
studievägledaren själv bedriver, framförallt samtal i grupp och enskilt med elever. Vid 
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vägledning är däremot all den verksamhet i skolan som syftar till att öka elevernas kunskap 
om studier och yrkesliv. Det kan då handla om exempelvis undervisning, arbetslivskontakter, 
lärare-elevsamtal, information, internet, arbetsmarknadsdagar, studiebesök och mässor. 
Vägledning i snäv bemärkelse handlar framförallt om de samtal studie – och yrkesvägledaren 
har med elever, enskilt eller i grupp (Lovén, 2015).  
Vid vägledning formulerades i läroplaner med syfte att vägledningen skulle genomsyra 
undervisningen i alla ämnen. I den första läroplanen (Lgr62) benämndes denna målsättning 
som ”syo- integration”, det vill säga att studie- och yrkesorientering skulle vara närvarande i 
alla ämnen. I senare läroplaner (Lgr80) användes istället definitionen ”skola-arbetsliv”. I 
läroplanerna Lpo94 och Lpf94 minskades målen för den vägledande verksamheten ner. 
Istället för omfattande mål formulerades mer kortfattat att eleverna bör ha tillräckligt med 
kunskap och erfarenheter kring yrken och studier för att göra väl genomtänkta val och att 
detta är hela skolans ansvar. 
Målsättningen att vägledning ska vara ett genomgripande ansvar för all personal i skolan har 
alltså varit en ambition sedan 60-talet. Trots det har utvärderingar genom åren, de 
första redan mot slutet av 70-talet visat på att målformuleringarna kring vägledningen inte 
hade genomslag i praktiken. Dessutom var de så gott som okända av skolpersonalen. Under 
1980 – och 90-talet publicerades fler studier med liknande resultat (Lovén, 2015).  
Det beskrivs i rapporten Styrning och organisation av den breda studie- och 
yrkesvägledningen ( A.Loven, E.Delier,J.Olofsson, 2017) vikten av styrning för att en bred och 
likvärdig studie- och yrkesvägledning ska bli verklighet. De menar att även om det är hela 
skolans gemensamma ansvar delegeras det ofta vidare till studie - och yrkesvägledaren av 
skolans rektor.  
 
Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen (A.Loven, 
E.Delier,J.Olofsson,2017) beskriver också att riktlinjer och handlingsplaner inte verkar räcka 
för att skapa  ett engagemang för vägledningen.  Detta beror bland annat på att arbetet i 
skolorna ofta är traditionellt, det vill säga lärarna står för undervisningen och studie - och 
yrkesvägledarna arbetar med samtal och vägledning. Dessutom menar författarna av 
rapporten att studie- och yrkesvägledarens roll ofta uppfattas som oklar.  
  
 
5.3 Studie - och yrkesvägledningens relevans för grundskolans elever 
 
För att förstå hur samarbetet ser ut mellan studievägledare och övriga professioner i 
grundskolan anser vi att vi också måste ha en förståelse för vägledningens betydelse för 
eleverna. För att få med oss denna kunskap väljer vi att lyfta fram forskning som undersöker 
vad vägledning i grundskolan innebär och vilka effekter den ger för grundskolans elever. Vi 
hittar denna forskning i rapporten The Evidence Base on Lifelong Guidance; A guide to key 
findings for effective policy and practice”.  Rapporten är beställd av “European Lifelong 
Guidance Policy network”, en verksamhet som vill främja livslångt lärande inom EU. Guiden 
har utarbetats av professor Tristram Hooley, anställd vid forskningscentret för vägledning vid 
University of Derby, Storbritannien. 
Rapporten beskriver hur vägledning har en historia långt tillbaka i tiden inom många 
europeiska skolsystem.  Vägledning i skolan kan ta många olika former men den innehåller 
oftast karriärutbildning, vägledningssamtal och grupparbeten under ledning av en studie - 
och yrkesvägledare. Men också vanlig informationsupplysning och individuellt stöd vid 



   11

valsituationen.  Betydelsen av studie- och yrkesvägledning i skolan är väl utvärderad. Det 
finns många studier, både kvalitativa och kvantitativa, som visar på att studie- och 
karriärvägledning i skolan ger positiva resultat. Enligt dessa studier innebär studie- och 
yrkesvägledning att eleverna får ett ökat engagemang för sina studier. Vägledningen hjälper 
också eleverna vid övergångar inom skolsystemet och får dem att nå framgång i livet som 
helhet.  
Frågan om vilken typ av vägledning som ger bäst resultat uppmärksammas i 
forskningsrapporten. Den slutsats som dras är att inga enskilda insatser var bättre eller 
sämre än någon annan.  Forskningen indikerar istället att den studievägledning som ger bäst 
effekt är den som är systematisk och återkommande. Insatserna ska inte ges som enskilda 
punktinsatser utan hänga ihop och planeras utifrån ett större helhetsperspektiv. Dessutom 
visar forskningen på att lektioner som ökar självkännedom och valkompetens ger mer effekt 
än enskilda studie- och yrkesvägledningssamtal.   
 
  5.4 Vägledning i förändring  
 
Då behovet och utformningen av studie- och yrkesvägledning påverkas av omgivande 
faktorer är förändringar i omgivningen högst relevanta för att förstå vad som krävs av 
vägledning idag. För att få en förståelse för studievägledningen, dess förändringar genom tid 
och vilka behov som existerar har vi valt att titta närmare på Lovéns forskning kring 
vägledning i förändring. Enligt Lovén (2003) så uppger samtliga intervjuade studie- och 
yrkesvägledare att vägledarrollen förändrats det senaste decenniet. Lovén beskriver hur 
människors förväntningar och beteenden i vägledande situationer är annorlunda. 
Framförallt har behovet av personligt stöd ökat samtidigt som de ordinarie 
arbetsuppgifterna finns kvar. Det har skett en ökning av antalet elever i behov av särskilt 
stöd. Detta medför ett ökat behov av vägledning och anpassningar. Det lyfts också fram hur 
den ökande mängden information gör det svårare att välja utbildning och yrke. Det är så 
många fler intryck som behöver sorteras. Vägledarna uppger att eleverna blivit mindre 
mogna för att välja framtid. Konkurrens mellan skolor har försvårat för vägledarna att 
behålla sin opartiska roll. Det talas till och med om etiska dilemman vad gäller detta. 
Skolornas marknadsföring försvårar för både elever och vägledare att skilja information från 
reklam. Enligt Lovén (2003) finns det anledning att fundera på om vägledningen för att 
behålla sin trovärdighet borde frikopplas från den lokala skolenheten. Den skulle finnas kvar 
på skolan men studie- och yrkesvägledarna skulle vara anställda vid ett så kallat resurs - eller 
vägledningscenter.  
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6 Teoretiska utgångspunkter6 Teoretiska utgångspunkter6 Teoretiska utgångspunkter6 Teoretiska utgångspunkter    
 
I vår studie finns ambitionen att förstå hur de vägledande uppgifterna tar sig uttryck inom 
grundskolan. Vi vill förstå hur grundskolans professioner tar sig an detta samt om och vilka 
avgränsningar som kan finnas. I detta ser vi också att det är viktigt att förstå hur detta knyter 
an till de officiella dokument som styr skolans verksamhet. I dessa dokument hittar vi hur 
skolans verksamhet ska planeras men också vilket ansvar som vilar på rektor, lärare och vad 
som förväntas i rollen som studie- och yrkesvägledare. Därför väljer vi att presentera dessa 
dokument i vår teoridel. Vidare kommer vi titta närmare på hur ett samarbete kan och ska 
fungera och vad som är skillnaden mellan att samarbeta och samverka. Vi ser att detta är en 
nödvändig del i vår teori för att närmare kunna förstå studievägledarens samarbete med 
övrig personal på grundskolan. I vår teori väljer vi också att använda oss av Runström. Här 
lyfts det fram att det är av vikt att kvalitetssäkra elevhälsans arbete. Det görs bäst genom 
noggrann och systematisk dokumentation som gör det möjligt för skolan att följa upp och 
utvärdera arbetet (Runström, 2017,s 31).  Vi lyfter även fram Thylefors (2013) för att få en 
bättre förståelse av definitionen samarbete. 
 

6.1 Skollagen 
 
Utbildningen i grundskolan ska enligt skollagen, läggas upp på så sätt att den stöttar 
eleverna i deras personliga utveckling, gör dem beredda på att göra aktiva val kring sin 
framtid och förbereder eleverna för vidare utbildning (Skolinspektionen, 2013). Detta står 
beskrivet i följande paragrafer som beskriver hur tillgången till en studievägledare ska se ut 
och vilken behörighet en sådan yrkesroll kräver. 
Tillgång; 
29 § Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 
tillgång till vägledning. 
Behörighet; 
30 § För att få anställas utan tidsbegränsning för studie- och yrkesvägledning ska den 
sökande ha en utbildning avsedd för sådan verksamhet. 
Den som inte uppfyller kravet enligt första stycket får anställas för studie- och 
yrkesvägledning för högst ett år i sänder(Riksdagen.se, 2010). 
 

6.2 Att arbeta med studie- och yrkesvägledning- skolverkets allmänna råd 
 
Enligt skolverket är studie- och yrkesvägledningen något som eleverna i grundskolan har 
laglig rätt till. Det hör också till skolans ansvar att se till att eleverna får ta del av studie- och 
yrkesvägledning så att de kan göra väl genomtänkta val inför framtiden. Både skolverket och 
skolinspektionen har i flera rapporter påpekat att studie- och yrkesvägledningen behöver bli 
bättre. Genom dokumentet “ Att arbeta med studie- och yrkesvägledning - skolverkets 
allmänna råd med kommentarer” (Skolverket, 2013) erbjuder skolverket ett stöd för 
organiseringen och utförandet av skolans vägledning. I arbetet med att ta fram de allmänna 
råden har skolverket utgått från läroplanen och skollagen. Dokumentet består av fem 
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avsnitt. 
Utifrån dessa avsnitt ser vi att två avsnitt är särskilt intressanta för oss.  Dessa är “ Att styra 
och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning och “Undervisning och samverkan- skola, 
utbildning och arbetsliv”  

 
6.2.1  Att styra och leda arbetet med studie - och yrkesvägledning 
 
Studie- och yrkesvägledningens kvalité är beroende av hur skolans huvudman och rektor 
främjar och ger detta utrymme. Skolans rektor har ansvaret för hur det vägledande arbetet 
organiseras och fördelas. För att eleverna verkligen ska få den vägledning de behöver måste 
skolans rektor arbeta fram en tydlig ansvarsfördelning. Där behöver det stå vem som 
ansvarar för vad gällande de vägledande arbetsuppgifterna. Det ska också framgå hur 
samverkan kring det vägledande arbetet ser ut. Rektorn behöver se till att det finns 
möjlighet för samverkan (Skolverket allmänna råd, 2013). 
Enligt skollagspropositionen ska kompetens för vägledning framförallt finnas hos den eller 
de som är anställda för uppgiften. Men även lärare och rektor har till en viss grad ansvar att 
förmedla det vägledande arbetet. Propositionen anger att skolans ledare, lärare och studie- 
och yrkesvägledare har ett delat ansvar för att föra vidare nödvändiga kunskaper till 
eleverna, men med något olika roller. 
 Det är också viktigt att eleverna fortlöpande under sin skolgång får vägledning. Dessutom 
ska all personal på skolan, enligt läroplanen, se till att eleverna vidgar sina perspektiv så att 
deras yrkesval inte begränsas av kön, klass och etnicitet (Skolverkets allmänna råd, 2013). 

 
6.2.3 Undervisning och samverkan - skola, utbildning och arbetsliv 
 
Enligt läroplanen har rektorn ett utmärkande ansvar för att samverkan med arbetslivet ingår 
så eleverna får en konkret bild av arbetslivet. Att eleven får kunskaper om studier och 
yrkesliv är grundläggande i det vägledande arbetet. Lärarna kan utifrån sina ämnen integrera 
detta i undervisningen, exempelvis genom att visa på hur kunskaperna i ämnet kan omsättas 
i ett yrkesliv eller vidare studier. Läraren kan också samverka med arbetsliv, branscher och 
utbildning i sin undervisning för att på så sätt ge eleverna vidare kunskaper om yrkesliv och 
studier. Lärarna har också möjlighet att öka elevernas självkännedom när de återkopplar 
deras utveckling i respektive ämne. Vid dessa tillfällen kan det också vara bra att lärarna ger 
eleverna möjlighet att fundera kring sig själva i förhållande till studie- och yrkesval. Med 
övningar och aktiviteter kan lärare och studie- och yrkesvägledare hjälpa eleverna att få 
bättre självkännedom. Det är viktigt att all skolpersonal förstår att de i kontakten med 
eleven påverkar dennes självuppfattning och kunskaper om sig själv (Skolverket, 2013). 

 

6.3  Grundskolans läroplan 
 
Enligt grundskolans läroplan har skolan ansvar för att alla elever efter avslutad grundskola 
har med sig tillräckligt med kunskaper för att göra väl genomtänkta val av fortsatta studier 
och yrkesliv. Läroplanen säger också att skolans mål är att alla elever kan se över olika 
valmöjligheter och ta beslut kring frågor som rör deras framtid, att de har en förståelse för 
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hur samhället ser ut och därmed också dess arbetsliv. De ska även ha kännedom om vilka 
möjligheter det finns till vidareutbildning, både i Sverige och internationellt (Läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2017). 
Läroplanen anger att all skolpersonal bidra till att kontakter utvecklas med arbetsliv, 
kulturliv, föreningsliv och andra verksamheter som kan tillföra ett vidgat perspektiv för 
eleven och hjälpa dem att inte låsa sina val utifrån kön, etnicitet och klass. Lärarna ska se till 
att eleverna har den kunskap de behöver för att välja fortsatt utbildning efter grundskolan. 
Lärarna ska också bidra till att kontakter skapas med de skolor eleven kan gå vidare till samt 
även med organisationer, företag och andra funktioner som kan ge en bredd till skolans 
undervisning och hjälpa till att förankra undervisningen i ett bredare 
samhällsperspektiv(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2017). 
Läroplanen anger att den som arbetar som studie- och yrkesvägledare eller har likvärdiga 
arbetsuppgifter ska vägleda och ge nödvändig information till eleverna inför fortsatt 
utbildning och kommande yrkesliv. De elever som har en funktionsnedsättning ska särskilt 
uppmärksammas. Enligt läroplanen ska studie- och yrkesvägledaren också vara ett stöd för 
övrig skolpersonals arbete kring studie - och yrkesvägledning (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 2017). 
 
 

6.4 Att samarbeta eller samverka 
 
I uppsatsens syfte ligger en ambition att undersöka hur det tvärprofessionella samarbetet 
fungerar mellan studievägledare, lärare och kurator. För att bättre förstå förutsättningarna 
för ett sådant samarbete vill vi använda oss av Ingela Thylefors forskning kring 
tvärprofessionella samarbeten.  Ingela Thylefors är docent vid Göteborgs universitet och 
hennes litteratur bygger både på Thylefors egen forskning och hennes samverkan i ett 
forskningsprojekt. 
Enligt Thylefors (2013) har välfärdens professioner sådant som skiljer dem åt men även 
likheter. Att professioner kan se på samma situation med olika ögon uttalas emellanåt som 
ett problem. Men många gånger kan det också vara en tillgång och just det som är 
meningen. Genom olika perspektiv skapar det ett mervärde till arbetsuppgifter och 
resultatet av de uppgifter som utförs. Brist på olikheter gör att inget nytt tillförs. Men på 
samma gång kan vissa likheter behövas för att samarbete och kommunikation ska fungera. 
Ett samarbete mellan olika professioner kan skilja sig åt. Det kan vara informella eller 
formella nätverk eller tvärprofessionella team med ett gemensamt ansvar. Samarbetet kan 
ske mellan personer från olika verksamheter eller från en och samma. 
Orden samarbete och samverkan används ibland med samma betydelse. Men orden kan 
också ha olika innebörd, detta utifrån i hur hög grad olika yrkesgrupper inordnas med 
varandra och i hur stor utsträckning de är kopplade till den operativa verksamheten. Ordet 
samarbete används många gånger när personer arbetar med ett visst ärende eller uppdrag, 
exempelvis ett barn som har svårt med inlärning eller att hjälpa en långtidsarbetslös individ 
tillbaka till arbetsmarknaden. Ordet samverkan däremot är ofta använt när olika insatser 
samordnas från olika verksamheter (Thylefors, 2013). Thylefors hänvisar i sin litteratur även 
till William Doherty (1995) som inte skiljer begreppen samverkan och samarbete åt. Istället 
identifierar han fem olika nivåer i ett tvärprofessionellt arbete. Nivåerna handlar om 
möjligheterna till samarbete och dess omfattning. De fem nivåerna är: 
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1, Minimalt samarbete - innebär att specialister arbetar i enskilda verksamheter med egna 
system. De har enstaka kontakt med varandra om ärenden de alla arbetar med. 
2, Grundläggande distansarbete - de anställda arbetar på i olika byggnader och system. Men 
emellanåt har man kontakt i gemensamma ärenden, men mest i skrift eller via 
telefonsamtal. 
3, Grundläggande samarbete – de professionella arbetar i samma lokaler men i enskilda 
system. De har en kontinuerlig kontakt i gemensamma ärenden, ibland genom möten. 
4, Delvis integrerat samarbete – arbetsuppgifterna utförs i samma lokaler och delvis samma 
system. De professionella har regelbundna möten, konsulter varandra, har gemensamma 
insatser. De förstår och respekterar varandras roller (Thylefors, 2013). 
5, Integrerat samarbete – Arbetsuppgifterna utförs i ett integrerat system. Professionerna 
delar lokaler och har förståelse för varandras arbetsuppgifter. I arbetet har man 
gemensamma möten för att diskutera arbetsuppgifterna (Thylefors, 2013). 

 
6.5 Variationer på ett tvärprofessionellt team 
 
Ett tvärprofessionellt team är organisationens lösning på en uppgift som kräver ett 
mångsidigt samarbete. Ett team kan sedan vara multiprofessionellt, interprofessionellt eller 
transprofessionellt. I det multiprofessionella teamet är de anställda specialister med roller 
avskilda från varandra. Alla bidrar med sin kompetens utan påverkan från de övriga. 
Arbetsuppgifter utförs jämsides och fokus är arbetsuppgiften. Detta team bygger på att det 
finns en ledare eller samordnare. Det interprofessionella teamet skiljer sig från det 
multiprofessionella genom att arbetsuppgifterna bara kan lösas genom gemensamma 
ansträngningar. Deltagarna i teamet har ett större beroende gentemot varandra. Det kräver 
i sin tur mer kommunikation och social kompetens än i det multiprofessionella teamet 
(Thylefors, 2013).  
I det transprofessionella teamet är deltagarna relativt mycket specialister men deras 
kunskaper överlappar varandra mer än i de övriga varianterna av team. Deltagarna i denna 
typ av team är beredda att stötta och komplettera varandra samt anpassa sig till de övrigas 
styrkor och svagheter. Detta görs oavsett vilken profession respektive part tillhör. Det 
transprofessionella teamet kan i sin tur ha en dysfunktionell upplösning. Det innebär att alla 
roller överlappar varandra istället för att olikheter hanteras. I detta team kan det också ske 
en funktionell upplösning. Det innebär att en mångfald av perspektiv uppskattas och tanken 
är att det ska vara genomgripande i verksamheten, ge ett helhetstänk och bidra till mer 
kvalitativt utförda arbetsuppgifter (Thylefors, 2013). 
   
 
6.6 Elevhälsan måste ha ett systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Studie- och yrkesvägledningen är ofta inkluderad i grundskolans elevhälsa. Därför väljer vi 
att ha med detta i vår teoridel. Vi kommer att titta på ämnesområdet utifrån Runström 
(2017). Runström (2017) skriver om vikten av samarbete och förebyggande arbete inom 
elevhälsan och i relation till övrig skolpersonal. Runström (2017, s 51) lyfter även vikten av 
att systematiskt kvalitetssäkra elevhälsans arbete. I det arbetet ska individen, i detta fall 
elevens behov inventeras och analyseras på både grupp- och individnivå. Syftet med det 
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systematiska kvalitetsarbetet är långsiktig utveckling för att identifiera förbättringsområden. 
På så sätt kan det hjälpa eleverna till bättre skolresultat.   
Runström (2017) beskriver vikten av att elevhälsan tydliggör sitt yrkeskunnande både för sig 
själva och andra. I elevhälsans uppdrag ligger också att göra andra delaktiga. Runström 
menar att elevhälsans insatser ständigt ska dokumenteras, utvärderas och förbättras.  
 

6.7 Elevhälsans arbete är en process 
 
Runström (2017)beskriver elevhälsans arbete som en process bestående av fyra olika faser. 
Eftersom syftet med arbetet är att uppfylla de nationella målen ska dessa mål vara synliga i 
varje fas. Runström menar också att personalen behöver skapa rutiner som integrerar 
kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet. 
Runström (2017,s 54). lyfter fram följande faser  
1 Var är vi? Resultat och måluppfyllelse? 
 2 Vart ska vi -analys av resultaten- vilka utvecklingsbehov har vi?  
3 Hur gör vi? Vem ansvarar för vad?  
4 Genomförande av arbete.  
Men för att elevhälsans arbete ska fungera och utvecklas måste skolledningen vara väl 
insatta i detta arbete. Yrkesrollerna inom elevhälsan måste också få möjlighet att 
tillsammans med den övriga skolans personal arbeta fram gemensamma strategier för att 
jobba förebyggande och hälsofrämjande. I skollagen (SFS 2010:800 3 kap) står det att alla 
elever ska få stöd och stimulans utifrån behov för att uppnå sin fulla potential. Enligt 
Runström (2017) kan det bara ske om skolan skapar lärande miljöer och individanpassad 
undervisning. Runström (2017) menar att rektor och huvudmän har ansvaret att sätta 
ramarna för den enskilda skolans verksamhet. Särskilt rektorn har en central roll i att leda 
och driva kvalitetsarbetet. Det är av stor vikt att rektorn är väl förtrogen med elevhälsans 
resurser och kompetens. För att elevhälsan ska fungera framgångsrikt måste rektorn 
ständigt utvärderar och utveckla elevhälsans arbetsformer. Samt sitt eget ledarskap i 
relation till elevhälsans arbete.  
 
I en välfungerande elevhälsa kan studie- och yrkesvägledningen vara en stor tillgång. Men 
för att studie - och yrkesvägledningen ska kunna utnyttjas i sin fulla potential krävs det att 
det finns en plan för detta arbete. När planen sedan genomförs ska den genomsyra hela 
skolans arbete. Runström (2017) menar att en sådan studie- och yrkesvägledning bidrar till 
att ge eleverna perspektiv på sig själva, sina förmågor och kommande val. Eleverna ges 
kompetens att göra väl underbyggda val som leder till att deras yrke och studier baseras på 
färdigheter och intressen. Det leder i sin tur till att sannolikheten ökar för att de ska fullfölja 
sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.  

 
6.8 Framgångsrika skolor 
 
Runström (2017) beskriver att framgångsrika skolor betraktar ledarskapet både som en 
enskild framgångsfaktor men även som en ram för övriga framgångsfaktorer.  Runström 
(2017) lyfter fram vikten av att politiker och tjänstemän skapar goda förutsättningar för 
rektorn att leda verksamheten och ta ansvaret för att följa läroplanen. Runström (2017) 
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menar att välfungerande skolor har höga förväntningar på att eleverna ska lyckas, även för 
dem som har svårare att nå målen. Det finns rutiner för att fånga upp och tidigt upptäcka 
elever som har det svårare och ge dem tillgång till elevhälsans kompetens. I kommuner där 
skolorna är välfungerande finns det även en samsyn vad gäller mål och inriktning från 
politiker, tjänstemän och rektorer. I en välmående skola finns det ett aktivt attityd- och 
värderingsarbete gällande ambitioner och förväntningar. Dessutom har dessa skolor en 
systematisk uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet. De arbetar aktivt med att 
skapa goda relationer och ett respektfullt förhållningssätt såväl som god kommunikation. 
Skolan har även en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika yrkesgrupperna som finns på 
arbetsplatsen. Detta resulterar i att varje persons kompetens tas bättre tillvara. Det bidrar 
också till ett större förtroende sinsemellan i kollegiet. 
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7 Metod7 Metod7 Metod7 Metod    
 
Utifrån Trost (2010)har vi bestämt oss för att kvalitativ metod är det bästa sättet att för oss 
uppnå de svar vi letar efter i studien. Med hjälp av kvalitativ metod undersöker vi vilket 
utrymme vägledande uppgifter får i grundskolan. Samt hur ansvarsfördelningen vad gäller 
studie- och yrkesvägledning ser ut mellan professionerna på arbetsplatsen. Vi tillägnar oss 
dessa kunskaper genom att intervjua studie- och yrkesvägledare om deras erfarenheter 
kring att samarbeta med lärare och rektorer. Trost (2010, s 25) beskriver att det i en 
kvalitativ metod inte läggs fokus på mätbara data insamlade från ett statistiskt säkerställt 
representativt urval, såsom det gör i kvantitativa studier. Fokus vid kvalitativa studier är 
istället att gå på djupet och få fram komplex information som inte kan mätas i siffror. Det 
handlar om människors upplevelser och erfarenheter. Kvalitativ metod riktar även in sig på 
att försöka se mönster och skillnader mellan intervjupersonernas berättelser.  

 

7.1 Urval  
 
Trost (2010) menar att problemet vid urvalet för kvalitativa studier ofta handlar om att det 
blivit för många “vanliga människor” Det vill säga för få personer som sticker ut ur mängden 
men samtidigt kan sitta på värdefull information. Vi försöker kringgå detta problem genom 
att intervjua studie- och yrkesvägledare vid ett flertal olika skolor och kommuner. Allt som 
allt har vi lyckats få en spridning som inkluderar åtta olika skolor varav samtliga arbetade i 
olika kommuner. De orter där vi har fångat upp studie- och yrkesvägledares åsikter är 
Dalarna, Småland, Sörmland och Uppland. På så sätt hoppas vi att vi har fått en variation av 
personlighetstyper och åsikter i vårt urval. Enligt Trost (2010) vill man i kvalitativa studier få 
en så varierad urvalsgrupp som möjligt inom den givna ramen. I den här studien är detta 
utbildade och examinerade studie- och yrkesvägledare anställda på kommunala grundskolor 
(Trost, 2010). Men återigen ser vi att bredden på kommuner och arbetsplatser ger oss en 
mycket varierad urvalsgrupp. 
Vi har valt att enbart fokusera på att intervjua studie- och yrkesvägledares syn på 
samarbetet på en grundskola. Det valet har vi gjort dels för att denna studie har utförts med 
både begränsat tidsrum och utrymme. Utifrån det har vi valt att enbart fokusera på vad 
studie- och yrkesvägledarna tycker och försökt att få till ett brett och varierat urval inom 
denna målgrupp för att resultatet ska kännas relevant och ha en generaliserbarhet.  När vi 
letade material för teori och forskning tyckte vi att det var lätt att hitta material ur lärarens 
perspektiv men betydligt svårare att få fram material som lyfte fram studie- och 
yrkesvägledarens yrkesroll. Utifrån detta har vi också gjort valet att fokusera på intervjuer 
med studie- och yrkesvägledare. Vi ser ett behov av mer forskning som ger den vägledande 
yrkesrollen en egen röst. 
Trost (2010) beskriver att för att få fram ett bra strategiskt urval vilket är motsatsen till ett 
representativt urval så är det viktigt att vid urvalet få med variabler/kategorier som är 
relevanta för ett varierat urval. Det kan handla om kön, ålder och erfarenhet. Då studie- och 
yrkesvägledning är en kvinnodominerad bransch var det svårt att hitta manliga 
intervjupersoner.  Därför består urvalsgruppen av sju stycken kvinnor och enbart en man. Vi 
försökte även få det strategiska urvalet Trost (2010) beskriver som handlar om skillnader vad 
gäller variabler mellan deltagarna i studien som man tycker är intressant. I den här studien 
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finner vi det intressant att få med olika beskrivningar vad gäller samarbete. Därför 
intervjuades enbart en studie- och yrkesvägledare från varje kommun.  Det var inte möjligt 
att som Trost (2010, s 137) beskriver även använda variabeln ålder. Men vi lyckades få ett 
urval utifrån variabeln antal år i yrket. Utifrån detta har vi en bred där deltagarna hade 
arbetat alltifrån knappt två år upp till över 30 år.    

 
7.2 Metod för datainsamling  
 
Trost (2010, s, 39) menar att det finns olika sorters intervjuer. Det finns ingen självklar 
uppdelning och klarhet vad gäller de olika begreppen. Det brukar pratas om olika grader av 
standardisering och strukturering. Vid hög grad av standardisering råder det avsaknad av 
variation. Frågorna ställs på samma sätt, på samma plats, med samma tonläge och ingen ges 
mer förklaringar eller förtydliganden än någon annan. Låg standardisering innebär 
motsatsen.  Man anpassar sig efter den som intervjuas vad gäller till exempel språk och 
gester. Frågorna ställs i den följd som känns lämplig utifrån rådande situation. Vi anser att vi 
i vår studie har haft en relativt hög grad av standardisering då en av oss genomförde 
intervjuerna via Skype och den andra deltog genom att observera samtalen. På grund av 
tidsmässiga och geografiska skäl har vi valt att genomföra våra intervjuer via Skype. Vi anser 
även att digitaliseringen är ett viktigt inslag såväl i det moderna samhället som i kvalitativ 
vägledning. Vi ser därför att detta är ett naturligt inslag i vår studie och inget som påverkar 
resultatet negativt. Vid hög grad av strukturering ställs frågorna på ett sätt som ger fasta 
svarsalternativ. Till exempel ja, nej eller svar som rankas på en skala. Vid låg grad av 
strukturering är intervjuaren inställd på att ställa följdfrågor. Samt att vid behov utveckla de 
frågor som förberetts inför intervjun.  Vår intervju kan anses vara relativt lågt strukturerad. 
Detta eftersom vi ställde öppna frågor och därmed överlämnade till intervjupersonen att 
formulera med egna ord. 
I Trost (2010, s 42) kan vi läsa om begreppet semistrukturerade intervjuer. Enligt Trost 
(2010)innebär det att intervjun är strukturerad men att svaren är ostrukturerade, det vill 
säga öppna frågor. I vår studie har vi använt oss av öppna frågor samtidigt som vi lade upp 
en tydlig plan och struktur. Vi valde därmed att använda oss av en semistrukturerad intervju.  

7.3 Genomförande och förberedelser 
 
Trost (2010) skriver att man inte bör ge alltför långa förklaringar när man kontaktar 
potentiella intervjupersoner. Istället ska man bara förklara kort vem man är och vad man vill. 
I den här studien tog vi kontakt genom att ringa upp, presentera oss och fråga om de 
potentiella intervjupersonerna skulle vilja delta i en intervju över Skype. Därefter bokade vi 
in en tid som passade för dem.  
Vi informerade även om den uppskattade tidsåtgången för intervjuerna. Personerna vi 
pratade med blev garanterade anonymitet och att allt material i form av anteckningar skulle 
förstöras efter avklarad studie. De fick också information om att de när som helst hade 
rätten att avbryta intervjun utan att behöva motivera varför.  
 
7.4 Databearbetning och analys   
 
Denscombe (2016, s 384) beskriver vikten av att all kvalitativ data förbereds och organiseras 
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innan den kan analyseras. Utan att strukturera upp materialet i en kvalitativ analys blir det 
svårt att analysera det, menar Denscombe (2016). Vi transkriberade våra intervjuer och gav 
deltagarna nya fiktiva namn. Vi skrev sedan ut intervjuerna i pappersform och placerade 
dem på ett stort bord för att kunna överblicka intervjuerna. Vi sökte svar på våra 
forskningsfrågor utifrån intervjumaterialet. Vi redovisade likheter och skillnader samt vilka 
mönster och samband vi tyckte oss kunna se i det transkriberade materialet.   

 
7.5 Etiska ställningstaganden   
 
Enligt Denscombe (2016, s 427) finns det fyra huvudprinciper vad gäller det forskningsetiska 
ställningstagandet. De har alla sitt ursprung i den medicinska forskningen och har 
uppkommit mot bakgrund av övergrepp som begicks under andra världskriget och som då 
motiverades med att de utfördes för att utveckla kunskapen inom det medicinska området. 
Dessa etiska ställningstaganden har sedan omarbetats och anpassats för att passa den 
samhällsvetenskapliga forskningen. Utifrån denna princip får forskare inte utföra sina studier 
på ett sätt som riskerar att skada deltagarna. Denscombe (2016, s 428) beskriver att 
forskning enligt de fyra principerna ska; 
  

1) Skydda deltagarnas intressen  

2) Garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat samtycke. 

3) Undvika falska förespeglingar och bedrivas med vetenskaplig integritet  

4) Följa den nationella lagstiftningen.  

 
I den här studien har vi ansett att det varit viktigt att anonymisera deltagarna. Detta för att 
skydda informanterna som eventuellt skulle kunna lämna information som inte skulle 
uppskattas av kollegor och skolledning.  
 

7.6 Studiens tillförlitlighet  
 

I Trost (2010, s 131)beskrivs skillnaden mellan trovärdigheten i en kvalitativ studie i 
jämförelse med en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie är fokus inte de mätbara 
variablerna utan den kunskap som fås genom djupintervjuer. De som intervjuas får berätta 
om sina erfarenheter med egna ord. Det är precis vad vi har gjort i den här studien, då vi låtit 
intervjupersonerna berätta om deras erfarenheter kring samarbete. Trost (2010) beskriver 
att det finns en risk att två intervjuare kan skilja sig åt såpass mycket i sin intervjuteknik att 
det påverkar resultatet av intervjuerna. Trost (2010) skriver också att det finns risker med att 
låta någon annan än den som genomfört intervjun transkribera den. Det är, menar Trost 
(2010) något som kan leda till att materialet feltolkas eller missförstås.  
Utifrån detta gjorde vi valet att en av oss intervjuade och den andra observerade. Därefter 
transkriberade vi intervjuerna tillsammans. Detta för att i största möjliga mån undvika 
missförstånd och feltolkningar av intervjupersonernas berättelser. Vi lyfter fram en del citat 
från intervjuerna för att levandegöra materialet och lyfta fram viktiga delar ur intervjuerna.  
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8 Analys och resultat 8 Analys och resultat 8 Analys och resultat 8 Analys och resultat     

 
8.1 Varierat samarbete kring de vägledande arbetsuppgifterna 
 
Vår intervjuperson Peter berättade under intervjun att han arbetar på en skola där rektorn 
tidigare har arbetat med vägledande uppgifter och är väl insatt i uppdraget. Dessutom 
arbetar Peter i ett arbetslag tillsammans med andra studie- och yrkesvägledare som stöttar 
och inspirerar varandra. Arbetslaget är inte anställda under rektorerna utan skickas på 
uppdrag till respektive skola. Peter berättar hur såväl verksamhet som skolpersonal och 
ledning påverkar studie- och yrkesvägledarens arbete. Det tycker vi stämmer väl överens 
med hur Runström (2017, s 33) beskriver att framgångsrika skolor betraktar ledarskapet 
både som en enskild framgångsfaktor men även som en ram för övriga framgångsfaktorer. 
Runström (2017, s 34) lyfter fram vikten av att politiker och tjänstemän skapar goda 
förutsättningar för rektorn att leda verksamheten och tar ansvar för att följa läroplanen. 
Dessutom har dessa skolor en systematisk uppföljning och utvärdering av skolans 
verksamhet.  De arbetar aktivt med att skapa goda relationer och ett respektfullt 
förhållningssätt såväl som god kommunikation. Skolan har även en tydlig ansvarsfördelning 
mellan de olika yrkesgrupperna som finns på arbetsplatsen. Detta resulterar i att varje 
persons kompetens tas bättre tillvara. Det bidrar också till ett större förtroende sinsemellan i 
kollegiet. Vi tänker att det kan vara så att Peter arbetar på en arbetsplats i en kommun där 
det råder en samsyn och tydlig ansvarsfördelning mellan de olika professionerna som är 
anställda på kommunens skolor.  
Emma resonerar kring att samarbetet underlättas om studie- och yrkesvägledaren får vara 
en del av elevhälsan. Hon menar att så inte är fallet på alla skolor.  Även ett tydligt uppdrag 
är viktigt för ett fungerande samarbete, enligt Emma. 
 

- Jag vet sedan tidigare att om uppdraget är otydligt kan studie- och yrkesvägledaren 

bli använd till både det ena och det andra. 

 
Vi tänker utifrån detta att ett tydligt uppdrag blir viktigt för ett samarbete. Men också för att 
yrkesrollen inte ska bli utnyttjad för uppgifter som inte ingår i uppdraget eller yrkesrollens 
kompetens. 
I Runström (2017) läser vi att framgångsrika skolor ser till att utnyttja yrkesrollernas 
kompetens till fullo (Runström, 2017).  I detta ser vi att en studie- och yrkesvägledare som 
inte får använda sin kompetens i arbetsuppgifter eller i samverkan med övriga professioner 
på skolan är en förlust både för individen och för skolan.   
Men trots att Emma ser brister i hur studie- och yrkesvägledaren integreras i grundskolans 
elevhälsa är hon överlag positiv till samarbetet med övrig personal. Hon berättar att hon inte 
nödvändigtvis själv måste utföra de vägledande arbetsuppgifterna utan gärna hjälper lärarna 
med upplägg och material. Vi tänker att detta kanske kan vara en nyckel till ett förbättrat 
samarbete med skolans lärarlag. Detta eftersom flera av våra intervjupersoner berättar att 
lärarna egentligen inte är så negativa till studie- och yrkesvägledning men helst inte vill ta 
ansvar för att utforma själva materialet eller ta ansvar för en planering kring det.  Enligt 
Runström (2017) är det viktigt att elevhälsan förtydligar vad deras yrkeskunnande innebär 
både för sig själva och andra. På elevhälsan ligger även ett ansvar att kommunicera sin 
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kompetens (Runström, 2017).  Utifrån Emmas beskrivning av sitt samarbete med lärarna 
tycker vi oss se att det är precis det hon gör. Hon är positiv till att stötta lärarna i att utföra 
vägledande uppgifter och ser ingen prestige i att inte själv genomföra arbetet rent praktiskt. 
Det tycker vi står i kontrast till exempelvis Lenas intervjusvar. Hon beskriver att skolan i 
princip exkluderar henne från ett samarbete och verkar också ha accepterat detta faktum. Vi 
tänker att fördelningen av ett gemensamt ansvar gällande det vägledande arbetet först och 
främst ligger på skolans rektor. Men samtidigt är det också viktigt att individen i sig, det vill 
säga den enskilde studie- och yrkesvägledaren, driver sitt arbete och vågar kräva utrymme 
på  arbetsplatsen. Vi ställer oss frågande till om Lena har vågat ta plats och på ett tydligt sätt 
kommunicerat sin kompetens till ledning och övrig skolpersonal. Kanske är det faktiskt så att 
det inte fungerar att vara alltför medgörlig eller passiv i rollen som ensam studie- och 
yrkesvägledare på en grundskola. Vi tänker att det krävs att man står på sig i lagom dos 
samtidigt som man är flexibel för skolans övriga uppdrag. 
Emma är alltså positiv till sitt uppdrag. Men flera av våra andra intervjupersoner målar upp 
en betydligt mörkare bild av samarbetet.  Vi får höra att samarbetet inte är något önskat 
eller uppskattat av skolans lärare. Detta tas bland annat upp av Julia. 
 

- Jag uppfattar att de ser det som en nödvändighet. De vet att det står med i skollagen 

och att det ska implementeras som hela skolans ansvar. Men de ser på det med ett 

vakande öga och är inte så öppna för det. 

 
Utifrån detta drar vi slutsatsen att lärarna på Julias skola inte ser vägledning som sitt ansvar 
utan hellre prioriterar andra arbetsuppgifter. Vi tänker att det handlar om en pressad 
arbetssituation men också en ovilja utifrån att det inte tydligt definieras som lärarnas 
individuella ansvar. Istället kan det mer ses som rekommendationer kring hur fördelningen 
av de vägledande arbetsuppgifterna ska ske. Vi tänker att det gör det lättare för lärare att 
stå tillbaka och låta studie- och yrkesvägledaren stå ensam med arbetsuppgifterna.  
Enligt Thylefors (2013) kan yrkesroller med olika bakgrund tillföra mycket genom att bidra 
med varierade perspektiv. Finns det för mycket likheter blir det svårt att tänka nytt 
(Thylefors, 2013). Vi ser att det som Julia berättar om leder till att mervärdet som kan uppstå 
när olika professioner möts inte sker på hennes skola. Istället för att samarbeta och utveckla 
en kvalitativ vägledning lämnas studievägledaren ensam i arbetet. 
 
Enligt Thylefors (2013) kan likheter när olika yrkesgrupper möts vara nödvändigt för en 
fungerande kommunikation. Utifrån detta funderar vi kring om lärarens och studie- och 
yrkesvägledarens arbetsuppgifter skiljer sig såpass mycket att ett fungerande samarbete blir 
svårt. Kanske är det så att lärare många gånger inte har förståelse för vad studie- och 
yrkesvägledarens roll innebär och därmed har svårt för att involvera och engagera sig i ett 
samarbete. Vi tänker att detta försvårar studie- och yrkesvägledarens möjligheter att 
genomföra ett bra arbete. Detta bekräftas även av Runström (2017) som menar att 
yrkesrollerna inom elevhälsan måste få möjlighet att arbeta tillsammans med övrig 
skolpersonal för att utföra ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete 
(Runström, 2017).  
Utifrån Thylefors fem nivåer (2013) tycker vi oss se att samarbetet på flera av våra 
intervjupersoners skolor är ett så kallat minimalt samarbete. Det vill säga att specialisterna, i 
det här fallet studie- och yrkesvägledare och lärare, har spridda kontakter med varandra. 
Visserligen handlar det inte om olika verksamheter. Men utifrån hur ett flertal av våra 
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intervjupersoner beskriver samarbetet hade det lika gärna kunnat vara så. Lärarna och 
studie- och yrkesvägledarna arbetar i hög grad parallellt med varandra utan någon större 
kontakt. Vi drar slutsatsen att det hade varit önskvärt med mer av ett integrerat samarbete. 
Det vill säga att professionerna har förståelse för varandras arbetsuppgifter och ofta ses för 
att diskutera dessa (Thylefors, 2013). 
Lenas beskrivning talar för att personalen på hennes skola ser till sitt uppdrag men inte 
överblickar elevernas behov utifrån ett helhetsperspektiv.  Lena säger att lärarna kör sitt 
race utan att samarbeta med henne.  
 

- Det sker vägledande insatser som jag inte är delaktig i. Det kan röra sig om 

arbetsplats - och studiebesök. Det händer också att lärarna bjuder in föräldrarna att 

komma på besök och berätta om sina yrken. 

 

Lena är på så sätt i princip exkluderad från det studie- och yrkesvägledande arbetet i vid 
bemärkelse. Hon uttrycker själv att hon skulle vilja vara inkluderad i högre grad.   
 
Samtidigt verkar hon ha accepterat situationen då hon säger såhär; 
 

- Sådant här blir ju bättre ju längre man arbetar på en skola. 

 

Vi tänker att ett systematiskt kvalitetsarbete som ständigt utvärderas och kvalitetssäkras 
hade kunnat förhindra Lenas dåliga arbetssituation (Runström, 2017).  
Thylefors (2013) beskriver det multiprofessionella teamet som består av specialister med 
roller skilda från varandra. En kontrast till detta är det interprofessionella teamet med 
arbetsuppgifter som bara kan lösas gemensamt (Thylefors, 2013) Vi drar slutsatsen att 
lärarna på Lenas skola framförallt ser på de olika yrkesrollerna utifrån ett multiprofessionellt 
team. Samtidigt tänker vi att det reducerar kvalitén på det vägledande arbetet som borde 
integreras i ett interprofessionellt team för att fungera optimalt. 
 

8.2  Studie - och yrkesvägledaren lämnas ensam i att initiera och fördela 
vägledande arbetsuppgifter  
 
- Det är ju egentligen rektorns ansvar men det delegeras till mig som SYV.  
 
Citatet ovan lyfts fram av en av våra intervjupersoner, Kim, som utifrån detta menar att 
rektorn inte tar sitt ansvar för att rollen som studie- och yrkesvägledare implementeras i 
verksamheten. Att studie- och yrkesvägledaren blir lämnad ensam i sin yrkesroll bekräftas av 
samtliga intervjupersoner som vi har pratat med. Såhär säger Kim;  
 

- Det är ju jag som gör det eftersom rektorn inte har någon som helst aning om vad 

som ingår i studie- och yrkesvägledarens uppdrag. Jag antar att hon litar helt på att 

jag gör mitt jobb. 

 
Detta visar på att samtliga studie- och yrkesvägledare faktiskt lämnas till stor del ensamma i 
sin yrkesroll. De får själva ta ansvar för de vägledande arbetsuppgifterna, både i vid och snäv 
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bemärkelse. Vi drar också slutsatsen att det står i skarp kontrast till läroplanen (Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2017) och de allmänna råden 
(Skolverket, 2013) som beskriver att studievägledning är hela skolans ansvar och något 
eleverna har rätt till.  Genom Kims beskrivning av hur rektorn agerar tycker vi att det visar på 
att denne inte tar sitt ansvar eller säkerställer att eleverna får den vägledning de har rätt till. 
Hur studie- och yrkesvägledarna ser på att bli lämnade ensamma i sin yrkesroll skiljer sig åt, 
vissa är mer positiva till detta än andra. För vår intervjuperson Emma framstår detta som 
nästintill en självklarhet. Hon går till och med så långt som att säga att hon inte vill att 
rektorn ska ta initiativ till och fördela det vägledande arbetet; 
 

- Det gör jag eftersom jag har den professionen. Jag ser till att mina rektorer är 

informerade om vad jag gör. Jag tror det kan vara problematiskt att låta en rektor 

leda arbetet eftersom de inte alltid förstår uppdraget. 

 
Emma fråntar på så sätt ansvaret från rektorn. Istället för att begära att rektorn faktiskt 
sätter sig in i uppdraget menar hon att studie- och yrkesvägledaren får gå in och ta denna 
roll. Samtidigt menar hon att rektorn måste skapa förutsättningar för att studie- och 
yrkesvägledaren ska kunna utföra ett kvalitativt jobb.  
Till skillnad från Emma skulle Julia vilja att hennes rektor tog ansvar för att initiera och 
fördela det vägledande arbetet.  När vi pratar med Julia låter det såhär; 
 

- Jag försöker implementera arbetet så det är väl jag som har ansvar för fördelningen. 

Det är lite tråkigt att jag är den enda drivande kraften för att vägledning ska bli av. 

Det sker helt utan stöd och samarbete från rektorn. 

 
Vi menar att det som Julia beskriver är en stor brist i rektorns utövande av sin yrkesroll. 
Detta då det åligger denne person att ta det övergripande ansvaret för de vägledande 
arbetsuppgifterna utifrån skollag och läroplan. Hos en av våra intervjupersoner verkar 
okunskapen om det vägledande arbetet vara så stor hos rektorn att studie- och 
yrkesvägledaren får kritik för att denne arbetar utifrån sitt uppdrag. Detta visar sig när Astrid 
säger såhär; 
 

- Ibland har jag fått kritik för att jag “bara” driver frågor som rör studie- och 

yrkesvägledarens arbete istället för att ha mer av ett lärarperspektiv. Då kan jag 

tänka att, ja, men det är ju mitt uppdrag. 

 
Rapporten Styrning och organisation (A.Loven, E.Delier, J.Olofsson,2017) lyfter fram hur 
viktigt det är att studie- och yrkesvägledningen styrs från en högre ledningsnivå för att vara 
välfungerande. Här går det också att läsa att detta ansvar ofta lämnas vidare av rektor till 
studievägledare.  Att rektorn inte tar sitt ansvar är illa nog. Men i Astrids fall går det så långt 
att rektorn inte bara fallerar i detta utan också kritiserar den person som faktiskt är anställd 
för att utföra studie- och yrkesvägledande arbetsuppgifter.  
 



   25

8.3 Officiella dokument i studie - och yrkesvägledarens vardag  
 
Utifrån vad våra intervjupersoner säger kan vi se att hälften inte använde de officiella 
dokumenten i verksamheten.  Den övriga hälften kan inte sägas använda dem i någon högre 
grad. Men de försöker till viss del uppmärksamma deras betydelse i verksamheten. Kim är en 
av dem som menar att hon drar nytta av dokumenten. 

 

- Dokumenten är levande på så sätt att vi har en utarbetad syv-plan i kommunen som 

vi använder oss av.  

 
Kim menar här att syv-planen, utöver att den utgår från dokumenten även i sitt innehåll 
hänvisar till Skolverkets allmänna råd med kommentar (2013) samt Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2017). Till skillnad från Kim berättar Astrid 
att dokumenten inte får något större utrymme i hennes arbete. 
 

- Det används när jag plockar fram dem på lärarkonferenser och lärarna får arbeta 

med dem. Men sedan dör det.   

 
Astrid beskriver vidare att hon därför har valt att inte längre presentera dokumenten på 
konferenser. Detta eftersom de sedan ändå inte implementeras i det vardagliga arbetet på 
skolan. På så sätt arbetar Astrid som vi ser det med dubbla budskap från lärarna. De är 
positiva till att arbeta med de officiella dokumenten i teorin men visar samtidigt inget 
intresse för dem i praktiken. Att lärarna har gått igenom dokumenten i teorin skulle kunna 
ge en viss grundförståelse hos lärarna kring det vägledande arbetet. Men så verkar inte vara 
fallet. Astrid säger såhär; 

 

- Jag uppfattar det som att lärarna har svårt att se sambandet mellan sitt ämne och 

studie- och yrkesvägledning. Jag tycker faktiskt att det är så att de har svårt att förstå 

vad vägledning är överhuvudtaget. Jag stångar mitt huvud blodigt på den här skolan. 

 
Enligt läroplanen(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2017) så är 
ansvarsfördelningen vad gäller studie- och yrkesvägledning inte på något sätt något som ska 
vara enbart studie- och yrkesvägledarens ansvar. Istället säger läroplanen att detta är ett 
ansvar för hela skolans personal. Även lärarna ska enligt läroplanen se till att eleverna har 
den kunskap som behövs för att väja vidare studier och yrke (Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 2017). Vi ser att det bristande engagemang hos lärarna 
som Astrid beskriver handlar om hur ledningen, i detta fall rektorn, ser på de vägledande 
uppgifterna och att detta får sätta tonen för hur studie- och yrkesvägledarens arbete 
bemöts. Vi drar också slutsatsen att läroplanens innehåll till viss del blir en tolkningsfråga 
som utan samarbete och gemensamma diskussioner riskerar att falla mellan stolarna. 
Lärarna tar sitt ansvar i klassrummet men ser inte fördelarna av ett samarbete med studie - 
och yrkesvägledaren. Att läroplanen är så öppen för tolkning ser vi som ett problem 
eftersom detta ofta verkar användas för att lämna studie- och yrkesvägledaren ensam i sina 
arbetsuppgifter. Detta gäller inte bara för läroplanen utan även de övriga dokument studie- 
och yrkesvägledaren har att luta sig mot i sitt arbete.    
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Utifrån Astrids ord förstår vi att det egentligen är viktigt för henne att de officiella 
dokumentens innehåll förstås och blir levande dokument i verksamheten. Att detta är viktigt 
går det också att läsa sig till i Runström (2017). Här beskrivs hur syv-planen är ett nödvändigt 
dokument som måste implementeras på skolan och aktivt presenteras av ledningen för att 
de vägledande uppgifterna ska synliggöras (Runström, 2017). 
 
Enligt intervjupersonen Ella används dokumenten till viss del, då hon och rektorn har 
utvecklingssamtal men det är däremot inga levande dokument på skolan. På så sätt ser vi att 
dokumenten blir som en uppdragsbeskrivning eller checklista för vad Ella ska utföra i sitt 
jobb. Men det är inte något som berikar eller kommer verksamheten i stort till nytta.  
När det gäller Emma upplever hon att dokumenten är en levande del i arbetet på skolan. 
Hon ser positivt på hur dokumenten används av lärare och rektor. 

 

- I varje ämne gör vi kopplingar till hur kunskaperna kan användas i olika yrken. När vi 

arbetar med detta utgår vi från skollagen och de allmänna riktlinjerna. 

 
Vår intervjuperson Peter använder inte de officiella dokumenten i sin vardag men verkar inte 
se det som ett problem. 

 

- Vi läser ju inte högt ur dem precis. Och det som är viktigt finns också med i skolans 

läroplan. Så vi styr utifrån dokumenten men sätter dem inte under näsan på lärarna. 

Om det inte är så att någon protesterar. Det är klart att vi skulle kunna plocka fram 

dem på någon utbildningsdag eller liknande men jag har aldrig gjort det. 
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9999    SlutdiskussionSlutdiskussionSlutdiskussionSlutdiskussion    
 
Utifrån vår analys kan vi se att det inte finns något enkelt svar på hur samarbetet mellan 
studie- och yrkesvägledare och övrig skolpersonal fungerar. Ett flertal av dem vittnar om att 
de lämnas helt eller i stort sett ensamma i sin yrkesroll. Men det finns också några stycken 
som känner sig nöjda med hur samarbetet fungerar eller inte ser det som rektorns eller 
lärarens ansvar att initiera eller fördela de vägledande arbetsuppgifterna. I stort tycker vi oss 
ändå se att en studie- och yrkesvägledare på grundskolan måste ha ett visst mått av skinn på 
näsan och själv kräva sitt utrymme för att samarbete ska bli en realitet.  
Vi funderar vidare kring hur samarbetet ser ut i lärarlaget.  
Vi tänker att det kan finnas variationer mellan hur samarbetet ser ut mellan olika skolor och 
lärarlag. Här tänker vi att det på vissa grundskolor kan finnas en kultur där lärarna både utför 
och vill utföra sitt arbete till stor del enskilt.   
De tar själva hand om undervisningen i sitt klassrum och tar ansvar för dess upplägg. Vi 
tänker att om något större samarbete inte existerar mellan lärarna som utövar samma 
arbetsuppgifter och har samma profession blir det ännu svårare att dessutom integrera 
studie- och yrkesvägledaren. Om enskilt arbete är en stor del av arbetsplatsens kultur kan 
det naturligtvis bli ett motstånd och en svårighet att samarbeta, både mellan - och över 
yrkesgränserna. 
Självklart förstår vi att detta är en generalisering och att det finns lärare som både 
uppskattar och är duktiga på att samarbeta med varandra och andra professioner. Men 
läraren är trots allt ensam i sitt klassrum många gånger och kanske kan vanan av 
ensamarbete påverka perspektivet och öppenheten för ett samarbete. 
Hur ett samarbete mellan elevhälsan och övrig personal fungerar ser vi beror på flera 
faktorer. Vem som är rektor, om studie- och yrkesvägledaren jobbar heltid eller inte men 
också hur tydlig studie- och yrkesvägledaren är med sitt uppdrag. Vi ser att en del av 
problemet med ett bristfälligt samarbete ligger i att arbetsuppgifterna inte kommuniceras. 
Detta lyfts av Runström (2017) som skriver att det är viktigt att elevhälsan tydliggör sitt 
yrkeskunnande både för sig själv och andra.   
 
När det gäller de officiella dokumenten ser vi att det finns ett behov av att göra dessa mer 
levande i verksamheten. I våra intervjuer förstår vi det som att alla känner till deras existens. 
Men ofta utan att ha någon djupare förståelse för deras innehåll eller ett intresse av att 
integrera dem i verksamhetens dagliga arbete. Vi hade också gärna sett att de dokument 
som finns förtydligades i sina formuleringar. Om man exempelvis tittar på Skolverkets 
allmänna råd kring studie- och yrkesvägledning ”Arbete med studie- och yrkesvägledning” 
(Skolverket, 2013) så lämnas innehållet till stor del öppet för tolkning. Detta verkar i sin tur 
leda till att rektorerna inte förstår eller väljer att inte förstå och lämnar ansvaret för de 
vägledande uppgifterna i alltför hög grad till studie- och yrkesvägledaren. Dessutom ser vi 
att dokumentet är så öppet formulerat att tolkningen skiljer sig mellan olika skolor och det 
vägledande arbetets kvalité därmed också varierar beroende på vilken grundskola det 
handlar om. Dessa kontraster tycker vi visar sig tydligt i våra intervjuer. En av 
intervjupersonerna säger att hon stångar huvudet blodigt men utan att få gehör för 
dokumentets innehåll. Samtidigt säger en annan av våra informanter att hon är fullt nöjd 
med hur dokumenten implementeras i skolans arbete. Kanske handlar detta om hur 
verksamheten är upplagd, kanske handlar det om hur respektive individ ser på sitt arbete 
och sina möjligheter. Oavsett vilket är det slående hur olika perspektiv det kan finnas 
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beroende på vilken studie- och yrkesvägledare vi pratar med. Vi tänker att det hade varit bra 
med en större samsyn kring detta.  Vi hade önskat att studie- och yrkesvägledare över 
kommun - och skolgränserna samverkade mer kring detta, både för att stötta varandra och 
för att få en större samsyn. Något vi ser att samtliga intervjupersoner lyfter fram är hur 
viktigt det är att få rektorns mandat att driva studie- och yrkesvägledningen. Oavsett om 
rektorn delegerar ansvaret till studie- och yrkesvägledaren eller själv hjälper till att föra fram 
detta arbete i verksamheten ser vi att det är otroligt viktigt att studie- och yrkesvägledare 
har ett stöd av grundskolans rektor. Denna slutsats underbyggs också av Runström (2017) 
som menar att en framgångsrik elevhälsa är beroende av att rektorn ständigt är närvarande 
för att utvärdera och utveckla elevhälsans arbete. Rektorn ska också utvärdera sitt eget 
arbete i förhållande till elevhälsans arbetsuppgifter.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Vad innebär det för dig att vägledningen sköts professionellt i verksamheten?  
 
Vem driver fördelningen av de vägledande arbetsuppgifterna på skolan? 
 
Vad innebär samarbete kring de vägledande arbetsuppgifterna för dig i relation till lärarna? 
 
Hur uppfattar du att lärarna ser på det vägledande arbetet?   
 
Hur uppfattar du att lärarna ser på ett samarbete kring de vägledande uppgifterna?   
 
Hur mycket plats uppfattar du att det vägledande arbetet får ta i verksamheten? 
 
Hur mycket utrymme tar det vägledande arbetet utifrån snäv vägledning? 
 
Hur mycket plats får det vägledande arbetet ta utifrån vid vägledning? 
 
Hur uppfattar du att rektorn tar ansvar för att se till att samarbetet mellan studie – och 
yrkesvägledare och övriga yrkesgrupper på skolan fungerar?  
 
Hur används de officiella dokumenten (allmänna råd och riktlinjer för studievägledning, 
skollagen, grundskolans läroplan) i samarbetet mellan lärare och studie – och 
yrkesvägledare? 
 
Hur använder rektorn de officiella dokumenten för att implementera vägledning på 
grundskolan? 
 
 
 
  
 

 


