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Sammanfattning 

Studien syftade på att klargöra om de studie- och yrkesvägledare som medverkade i elevhälsan i Skellefteå 

kommun fick användning av sin yrkeskompetens eller inte, samt att tydliggöra om det fanns skillnader i 

arbetssätten beroende på vilken skola man arbetade på. De frågor som besvaras var: Hur såg studie- och 

yrkesvägledaren på sin yrkesroll inom elevhälsan? Vilken kompetens fick de användning av och inte, i arbetet 

inom elevhälsan? och vilken skillnad fanns det mellan de olika skolorna? Denna studie baserades på kvalitativa 

intervjuer och blev således en kvalitativ studie. Sex stycken studie- och yrkesvägledare på sammanlagt elva 

stycken skolor intervjuades. Resultatet från studien visade att studie- och yrkesvägledarna i stor utsträckning fick 

användning av sin yrkeskompetens men att det fanns skillnader mellan de olika skolorna. Skillnaderna bestod till 

stor del av hur väl sammarbetet mellan aktörerna inom elevhälsan var, och detta ledde till hur stor del av 

arbetsuppgifterna, och vilka arbetsuppgifter som tillföll studie- och yrkesvägledaren. Resultatet från studien 

visade att skillnaderna ofta berodde på hur kulturen att involvera studie- och yrkesvägledaren i arbetet med 

elevhälsan på skolan varit genom tiderna på skolan, inte vem som var studie- och yrkesvägledare. 
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Inledning  
 

Barn- och elevhälsan i Skellefteå kommuns grundskolor består av skolläkare, skolsköterska, 

skolkurator, psykolog, pedagogiskt stödteam, specialpedagog, talpedagog och studie-och 

yrkesvägledare. Deras roll är att i samarbete med annan personal inom skolan främja 

elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på elever som är i behov av särskilt stöd
1
.  

I skollagen
2
  som trädde i kraft 1 juli 2011 ska elevhälsan verka förebyggande och 

hälsofrämjande. Skellefteå kommun anser att de kompetenser som aktörerna inom elevhälsan 

har ska komplettera pedagogernas kompetens. Personalgrupperna ska arbeta förebyggande för 

                                                           
1
 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8421  

2
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477  2012-03-24 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8421
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
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att lösa olika problem samt att främja samspel och relationer mellan individer och grupper 

inom skolans system
3
.  Genom min studie vill jag veta mer hur studie- och yrkesvägledare i 

Skellefteå kommun ser på sin yrkesroll inom elevhälsan. Detta eftersom det inte står i 

skollagen
4
 att studie-och yrkesvägledaren har en självklar plats inom elevhälsan, utan det ser 

olika ut i kommunerna.  Efter att ha läst en undersökning gjord av specialpedagogiska 

institutet – Elevhälsan idag, 31 kommuner berättar
5
, så förstår jag att studie- och 

yrkesvägledaren långt ifrån har en självklar plats i elevhälsan utan att det snarare är ovanligt 

att det förekommer. Det är rektorn på varje skolan som avgör om studie- och yrkesvägledaren 

ska vara med i elevhälsa eller inte. Inom Skellefteå kommun är policyn att studie- och 

yrkesvägledaren är verksam inom elevhälsan på alla skolor och deras arbetsuppgifter inom 

elevhälsan beskrivs så här av kommunen: 

 Har som uppgift att hjälpa eleven att fatta väl grundade beslut om studie- och 

yrkesval på kort och lång sikt.  

 Ansvarar för vägledning till elever, som är en kontinuerlig process med individuella 

vägledningssamtal, gruppvägledning i större och mindre grupper, samt muntlig och 

skriftlig information.  

 Arbetar med att vidga perspektivet att få eleven att motverka hinder i framtida val.  

 Ger lärare och övrig personal stöd i arbetet kring eleverna, så att denne kan nå 

sina studiemål.  

 Ger personal kunskaper och information kring arbetsmarknad och 

utbildningsfrågor.  

 Har kontakt med olika externa intressenter, t.ex. näringsliv, branscher, andra 

utbildningsanordnare
6
. 

Genom denna beskrivning av studie- och yrkesvägledarens funktion inom elevhälsan vaknar 

min nyfikenhet om studie- och yrkesvägledaren skulle kunna fylla någon mer funktion för 

elever i behov av särskilt stöd, eller om studie- och yrkesvägledarens fulla yrkeskompetens 

används inom elevhälsan idag? I studie- och yrkesvägledarutbildningen ingår bland annat 

kurser om elever i behov av särskilt stöd, då främst baserat på funktionshinder. Vi har kurser 

om motiverande samtal och har samtalaträning med olika modeller och tekniker för att ha en 

                                                           
3
 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8421  

4
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2

Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477  2012-03-24 
5
 http://www.elevhalsan.se/cldocpart/395.pdf   

6
 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26342  

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8421
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
http://www.elevhalsan.se/cldocpart/395.pdf
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26342
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stor verktygslåda att välja samtalsmetod ifrån, detta för att kunna ha bra och givande samtal 

med de vägledningssökande vi kommer att träffa i arbetslivet. Däremot pratas det inte 

speciellt mycket- eller inget alls- om det arbete inom elevhälsan som vi kan komma i kontakt 

med i arbetslivet. Detta tycker jag är konstigt eftersom när jag under termin tre i min 

utbildning var ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på tre skolor i Skellefteå kommun, 

slås av hur stor del av studie- och yrkesvägledarens arbetstid som läggs inom elevhälsan. Då 

syftar jag både till tid för elevhälsamöten men även tid för att utföra de uppdrag som blev 

tilldelade studie- och yrkesvägledaren under dessa möten. Detta leder till mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar 
 

 Syftet är att undersöka och analysera studie- och yrkesvägledarens uppfattning av sin 

yrkesroll inom elevhälsan i en svensk kommun.  

Genom min studie hoppas jag få svar på följande forskningsfrågor. 

 

 Hur ser studie- och yrkesvägledaren på sin yrkesroll inom elevhälsan? 

 Vilken kompetens får de användning av och inte, i arbetet inom elevhälsan? 

 Vilken skillnad finns det mellan de olika skolorna? 

 

Bakgrund  

 

För att få en bättre förståelse för min studie har jag valt att ta med en bakgrundsbeskrivning 

om elevhälsan. Här beskriver jag hur elevhälsan har sett ut genom åren och hur den ser ut nu. 

Jag tar upp syftet med elevhälsan och vad deras huvudsakliga uppgift består av. Jag beskriver 

även hur ett elevhälsamöte kan gå till, samt vilka som är studie- och yrkesvägledarens 

huvudsakliga arbetsuppgifter inom elevhälsan i Skellefteå kommun. 

 

 



6 
 

Från elevvård till elevhälsa 
 

Begreppet elevvård har används i många år. Redan på 1950 talet beskrev man de 

elevvårdande uppgifterna som omvårdnad av eleverna i betänkandet Grundskolan
7
.  Men 

redan så tidigt som på 1800 talet fanns det elevvård, men då var elevvården inriktad på 

skolhälsovård
8
. Psykolog och kuratorverksamhet blev aktiv inom elevvården på 1900 talet 

9
. I 

dag benämns elevvård för barn- och elevhälsa. Elevhälsa är ett begrepp som skapades i början 

av 2000-talet och ersatte därmed ordet elevvård. Anledningen till detta var att ordet elevhälsa 

skulle vara mer relevant för att även beskriva det förebyggande arbetet som engagerar hela 

skolans verksamhet och går ut på att främja elevernas hälsa
10

. 

 Idag ska elevhälsoteamen bestå av medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsoarbetet ska först och främst vara förebyggande och 

hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen. 

För elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till 

skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator
11

. Det ska även enligt skollagen finnas 

tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Det nämns även att den personal som 

finns inom elevhälsoteamen ska ha adekvat utbildning som svarar mot elevernas behov av 

insatser.  

För elevhälsoteamen är elever i behov av särskilt stöd en kärna i deras arbete. De aktörer som 

är aktiva inom elevhälsan ska även kunna handleda övrig skolpersonal och upprätta 

handlingsplaner. Förutom det ska elevhälsans personal råda, stödja, utreda och behandla 

elever samt hålla kontakt med föräldrarna. Elevhälsan har behov av kompetens inom olika fält 

för att kunna erbjuda detta
12

. Inom elevhälsan talas det om att samverkan, samarbete, samsyn 

och samtal är framgångsfaktorer för elevhälsans arbete. Inom elevhälsan samarbetar och 

samverkar man inom skolan med elever och personal men även med föräldrar och andra 

verksamheter som till exempel BUP, barn- och ungdomshabiliteringar och socialtjänsten
13

. 

Skolans arbete med elevhälsan bygger på att förebygga att skolsvårigheter eller andra 

                                                           
7
 http://www.ibl.liu.se/fog/fog-rapporter/1.204351/fograpp67.pdf  2012-03-17 

8
 SOU 2000:19, Från dubbla spår till elevhälsa-i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling, 

(Stockholm: Norstedts 2000) s.5 
9
 http://www.ibl.liu.se/fog/fog-rapporter/1.204351/fograpp67.pdf  2012-03-17 

10
 Christina, Schevin,. Samverkan för kollektivt lärande- ett auktionsprojekt med fokus på elevhälsa. 

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26816/1/gupea_2077_26816_1.pdf  
11

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%

2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477  2012-03-24 
12

 SOU 2000:19, Från dubbla spår till elevhälsa, s.5. 
13

 Ibid .s10 

http://www.ibl.liu.se/fog/fog-rapporter/1.204351/fograpp67.pdf
http://www.ibl.liu.se/fog/fog-rapporter/1.204351/fograpp67.pdf
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26816/1/gupea_2077_26816_1.pdf
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2477


7 
 

personliga problem uppstår för eleven och om problem uppstår vidtas åtgärder för att komma 

tillrätta med dessa. 

Studie- och yrkesvägledaren har inte någon traditionellt självklar plats i elevhälsoteamen och 

det har heller aldrig tidigare stått i skollagen att de ska ha det, och som jag tidigare skrev så 

verkar det vara mer ovanligt än vanligt att studie- och yrkesvägledaren förekommer inom 

elevhälsan.  

 

Elevhälsamötet 
 

Under min VFU (verksamhetsförlagdutbildning) termin 3 på studie-och 

yrkesvägledarprogrammet var jag med på elevhälsomöten på alla skolor jag hade VFU på. 

Genom att medverka på dessa möten fick jag en inblick i hur ett elevhälsomöte kan gå till. På 

dessa skolor är det vanligt att elevhälsan träffas en gång i veckan alternativt varannan vecka. 

Under dessa möten är rektor oftast med och leder mötet. På mötet kan mentorer vara med eller 

exempelvis inbjudna för att presentera elever med problem. Det kan även vara så att man inte 

har med mentorer utan att elever lyfts av andra aktiva inom elevhälsan t.ex. specialpedagogen. 

Det kan ske på önskan av en mentor eller på eget initiativ från någon deltagare i elevhälsan. 

Sedan diskuterar gruppen deras uppfattningar av eleven, vad man kan göra för att stötta/hjälpa 

eleven samt vem som ska utföra de insatser som man anser att eleven behöver. Vid nästa möte 

är det vara vanligt att man följer upp eleven och ser vad som skett under den tid som gått, har 

man hunnit sätta igång med insatserna? Har de hjälpt, eller behövs det nya insatser från 

elevhälsan? När behovet finns för eleven kontaktar elevhälsoteamet socialtjänsten, barn- och 

ungdomshabiliteringen, BUP eller annan instans som de finner nödvändig. Inom elevhälsan är 

främsta mål att lösa de problem som eleven har på det sätt som är bäst för eleven
14

. Det finns 

inga lösningar som passar alla elever utan elevhälsan jobbar individanpassat. 

Elevhälsoteamens möten har som syfte att få en överblick och kunskap om vilka resursbehov 

eleven har. Men de har även som uppgift skapa en god lärmiljö för alla elever samt att jobba 

förebyggande och hälsofrämjande för eleverna. Elevhälsoteamen är också ett bollplank och 

stöd för lärare och annan personal inom skolan som kommer i kontakt med elever
15

. För trots 

att elevhälsan är verksam på alla skolor så börjar allt elevhälsaarbete i klassrummet. Med det 

menas att den största delen av det elevvårdande arbetet är förebyggande och all skolpersonal 

                                                           
14

 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8421     
15

 Ibid 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=8421
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hjälps åt med detta. Läraren är den som brukar framhävas som den viktigaste personen i det 

elevvårdande syftet och elevhälsateamen ska komplettera och stötta lärare och annan 

skolpersonal. Elevhälsateamet ska förfoga över sådan kvalificerad kunskap om barn och 

ungdomars psykiska, sociala och biologiska utveckling, mänskliga relationer och samspelet i 

grupper att de kan bidra med sina kunskaper när läraren inte klarar det själv eller behöver stöd 

i sitt agerande
16

. Enkelt uttryckt kan man säga att elevhälsa börjar i klassrummet. 

 

Elevhälsan i Skellefteå 
 

Som jag tidigare skrev består elevhälsoteamen i Skellefteå kommuns skolor årskurs 6-9 av 

skolsköterska, skolläkare, skolkurator, psykolog, pedagogiskt stödteam, specialpedagog, 

talpedagog och studie-och yrkesvägledare. Elevhälsanas uppgift är att genom samarbete med 

annan personal inom skolan gynna elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på 

elever som är i behov av särskilt stöd. Rektorn är den som är ansvarig och sammankallande 

för elevhälsan och även den som vid behov kallar övriga yrkeskategorier till elevhälsan
17

. Det 

är även rektorn på varje skola som avgör i vilken utsträckning studie- och yrkesvägledaren är 

aktiv inom elevhälsan. Inom elevhälsan ligger de huvudsakliga uppgifterna för en studie- och 

yrkesvägledare på att stödja eleven att fatta välgrundade beslut i studievalsituationer och 

yrkesval, vidga elevers perspektiv på möjligheter, hålla motiverande samtal med elever och 

som stöd för lärare och annan skolpersonal i arbetet kring att eleverna ska nå sina studiemål
18

. 

Enligt kommunens hemsida är även studie- och yrkesvägledarens yrkesbeskrivning: 

En som stödjer och hjälper eleven att fatta bra beslut för sig själv och sin 

fortsatta utveckling inom studierna eller arbetslivet. De stöttar lärarna i arbetet 

kring att eleverna ska få en bra och adekvat utbildning. De håller kontakt med 

externa intressenter för att fånga upp förändringar i arbetslivet och krav på 

tillträdesregler för vidare studier. De arbetar även med att ta till sig nya 

metoder och metodiker inom vägledning på individ och gruppnivå
19

. 

 

                                                           
16

 SOU 1998:31, Det gäller livet. S. 111  
17

 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26357 2012-03-24  
18

 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26342  2012-03-24 
19

 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=27910   2012-03-24 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26357
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26342
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=27910
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Skollagen
20

 som trädde i kraft 1 juli 2011 står det att elevhälsan ska verka förebyggande och 

hälsofrämjande där skolans uppgift är att skapa en bra lärmiljö för alla elever. Genom de 

yrkeskompetenser som elevhälsans aktörer har inom de psykologiska, medicinska, språkliga 

och vägledande områdena så kompletterar de väl pedagogernas kunskaper.  

I Skellefteå kommuns grundskolor var det redan innan 1 juni 2011 vanligt förekommande att 

studie- och yrkesvägledaren har medverkat inom elevhälsan så det har inte skett så stora 

förändringar organisatoriskt i elevhälsateamen på skolorna. Däremot har det skett 

förändringar i ledningspositioner sedan nya skollagen trädde i kraft. Tidigare gick studie- och 

yrkesvägledaren under samma chef som skolsköterskan och kuratorn, men nu så går alla 

studie- och yrkesvägledare under en chef, och övriga inom elevhälsan under en annan chef. 

Detta har lett till diskussioner om man verkligen går mot eller ifrån en enad elevhälsa.  

Sedan hösten 2011 arbetar kommunen för att man inom elevhälsaprocessen ska arbeta så 

likvärdigt som möjligt för att upptäcka/arbeta förebyggande med barn och elever i behov av 

särskilt stöd. I dagsläget finns det inga fastställda mål för elevhälsan att arbeta mot utan 

endast mot dessa strävandemål: 

 Att det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsaarbetet prioriteras.  

 Att det salutogena perspektivet genomsyrar elevhälsaarbetet, vilket innebär att 

vi inriktar oss på de faktorer som främjar hälsa.  

 Att öka kunskaperna om människors olika livsbetingelser för att öka tolerans, 

respekt och förståelse människor emellan samt att vidga perspektiven för barn 

och elever så att de kan göra aktiva val  

 Att utveckla goda lärandemiljöer socialt, fysiskt och psykiskt genom att arbeta 

med individ-, grupp- och organisation.  

 Att samarbetet med elever och föräldrar utvecklas och fördjupas utifrån ett 

barnperspektiv.  

 Att utveckla barnhälsan inom förskolan  

 Att utveckla samverkan mellan skola och andra myndigheter och instanser.  

 Att systematiskt arbeta för tidig upptäckt gällande barn som har behov av 

särskilt stöd  

                                                           
20
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 Att specialpedagogisk kompetens finns på alla skolor
21

 . 

Så trots att kommunen jobbat med förändringar organisatoriskt med elevhälsan så har det inte 

skett förändringar kring målsättningen med arbetet, utan man arbetar fortfarande med 

strävandemål inte uppnåendemål.  

Litteraturgenomgång 

Jag har letat böcker och artiklar som berör just studie- och yrkesvägledarens funktion i 

elevhälsan men det verkar som om detta är ett område väldigt lite forskat om. De böcker och 

artiklar jag har hittat som berör studie- och yrkesvägledaren inom elevhälsan är många 

skrivna på -90 talet eller början av 2000-talet. Eftersom det sedan dess skett förändringar 

inom skolan med nya läroplaner och ny skollag kommer jag att se dessa böcker och artiklar 

som stöd för hur det har varit förut och i stället referera mer till nyare forskning som berör 

elevhälsan i stort. De böcker, artiklar och undersökningar jag har läst för att hitta information 

som rör min studie är följande:  

I boken Elevvårdspersonalens roll- samverkan inom elevvård där benämns bara att studie- 

och yrkesvägledaren utgör en viktig resurs, men vad den resursen är berörs inte i denna bok
22

. 

Övriga deltagare i elevhälsan-skolsköterskan, kuratorn och specialpedagogen finns det dock 

en del skrivet om i boken. I boken Elevhälsa- elevhälsoteamet nämns att studie- och 

yrkesvägledaren ibland har suttit med i elevhälsan under högstadietiden men det står inte vilka 

arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledaren bidrar med
23

. De övriga aktörerna inom 

elevhälsan och deras arbetsuppgifter finns väl beskrivna i denna bok. Liknande uppgifter får 

man i boken Elevhälsa börjar i klassrummet av Lars H Gustafsson. Denna bok bygger mer på 

hur man som vuxen inom skolan skapar en bra arbetsmiljö för eleverna
24

. 

Däremot kan man i Yvonne D-Westers Elevvård en pedagogisk fråga läsa att studie- och 

yrkesvägledaren är en av andra nämnda viktiga elevvårdare inom skolan. Hon skriver att 

studie- och yrkesvägledaren får hjälpa många vilsna ungdomar i deras val inför gymnasiet, 

men även stötta de elever som på grund av olika orsaker bedriver viss del av sina 

                                                           
21

 http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26355 2012-03-17 
22

 Anita, Andersson. Elevvårdpersonalens roll-samverkan inom elevvård.( Stockholm: Liber utbildningsförlaget, 

1986). S. 37. 
23

 Annika, Strandell. Elevhälsa- elevhälsoteamet.(Stockholm: Gothia förlag.2010). S. 13. 
24

 Lars, H, Gustafsson. Elevhälsa börjar i klassrummet. ( Lund: Studentlitteratur AB, 2009). 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26355
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skoluppgifter utanför skolan
25

. Författaren är en förespråkare för att hela skolans personal på 

olika sätt kan göras delaktiga i arbetet med att skapa trivsel och trygghet på skolan för 

eleverna.  

Effektivisering av elevhälsan 

I en utredning om elevhälsan som heter Från dubbla spår till elevhälsa
26

 får man en bredare 

bild av konceptet elevhälsa. Att den har namnet från dubbla spår till elevhälsa beror på att 

man anser att skolans pedagogiska insatser och elevhälsans arbete idag löper parallellt i stället 

för gemensamt. Det gör att man inte arbetar så effektiv som man borde kunna göra i 

elevhälsan. Men genom ett nytt införande av elevhälsa där man slår samman elevvård och 

skolhälsovård till elevhälsa så hoppas man nu kunna ha ett gemensamt spår och därigenom 

effektivisera arbetet. Den här utredningen uttrycker tydligt att skolan är en plats för lärande i 

en för eleven trygg miljö där alla skolans aktörer ska arbeta för att eleverna ska kunna 

utvecklas på bästa sätt. När eleverna finner skolan som en trygg och säker plats ökar även 

deras lust att lära
27

.  Utredningen visar även att elevhälsan har en brokig bakgrund där flertalet 

av de aktiva inom elevhälsan inte har något lagstöd att medverka i elevhälsan enligt 

dåvarande skollag, utan det är endast skolsköterskan och skolläkaren som har lagstöd. Detta 

har lett till att elevhälsan inte alltid läggs märke till i de lokala skol- och arbetsplanerna och 

därmed blir elevhälsan inte föremål för utvärdering och kontroll. Det är snarare regel än 

undantag att det saknas klara mål och riktlinjer för elevhälsan. Huvudmännen tenderar att 

delegera arbetet med elevhälsan till rektorsområden i stället
28

. Detta sammantaget gör att 

arbetet med elevhälsan har stora variationer i landet och för att få en mer likvärdig elevhälsa 

krävs tydligare riktlinjer och målsättning med elevhälsaarbetet. De anser även att man genom 

mer samverkan inom den egna yrkeskategorin och regionalt inom elevhälsan skulle stärka 

likvärdigheten på elevhälsaarbetet
29

.  

Vidare anses det att skolans kompetens att arbeta med de elever som har sociala, 

känslomässiga och neuropsykiatriska problem behöver förstärkas. De anser att den 

grundläggande kompetensen för detta redan finns på skolan genom de kunskaper som 

skolsköterskan, skolläkaren, skolpsykologen, skolkuratorn och studie- och yrkesvägledaren 

har
30

.  

                                                           
25

 Yvonne, D-Wester. Elevvård en pedagogisk fråga.(Uppsala: Johansson och Skyttmo förlag AB, 1996). S. 21. 
26

 SOU 2000:19. Från dubbla spår till elevhälsa.  
27

 Ibid. S. 26  
28

 Ibid. S. 47 
29

 Ibid. S..88 
30

 Ibid. S. 48 
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Studie- och yrkesvägledaren anses i utredningen som en kompetens till elevhälsan då de med 

sina specifika kunskaper om utbildningar, yrken och förmåga att analysera och förstå studie- 

och yrkesvalsprocessen utifrån flickor och pojkars utveckling och inlärning. Men utan att ha 

en självklar plats inom elevhälsan. De anser även att det borde ske förändringar i studie- och 

yrkesvägledarutbildningen för att studie- och yrkesvägledare kunna arbeta med vägledning 

och vägledningssamtal på ett ultimat sätt. De lämnar förslag på mer kännedom om kvinnors 

och mäns livsbetingelser. Detta mål finns i examensordningen för socionomer och psykologer 

och med liknande formulering även för läkare och sjuksköterskor. Med dessa kunskaper anser 

utredningen att studie- och yrkesvägledaren skulle vara ännu mer lämpad att medverka i 

elevhälsan
31

. Resultatet av utredningen blev en rad förbättringsmöjligheter inom elevhälsan, 

det framkom bland annat att skolans pedagogiska- och elevhälsopersonal fortfarande arbetar 

parallellt och inte gemensamt samt att det råder en brist i samverkan inom skolans personal
32

.  

Elevhälsan idag 

I en undersökning gjord av specialpedagogiska institutet – Elevhälsan idag, 31 kommuner 

berättar
33

, tar man upp elevhälsan i 31 olika kommuner. I denna undersökning gör man 

jämförelse mot utredningen Från dubbla spår till elevhälsa för att se om det har skett några 

förändringar i hur man arbetar med elevhälsan och vilka aktörer som medverkar i elevhälsan. 

I diskussionen kring studie- och yrkesvägledarens tillhörighet i elevhälsan finns det stora 

skillnader i de olika kommunerna. Vissa kommuner ser stora fördelar med att ha med studie-

och yrkesvägledaren i elevhälsan eftersom det handlar om studiemiljön så behöver alla 

kompetenser samverka. Medan vissa kommuner inte har reflekterat över att kunna ha med 

studie- och yrkesvägledaren i elevhälsan
34

. I de lokala elevhälsoteamen ingår idag vanligen: 

Skolsköterska, skolkurator, specialpedagog men även skolläkare och skolpsykolog finns 

knuten till teamen. Studie- och yrkesvägledaren är långt ifrån självklar men det finns 

önskemål att ha den kompetensen i elevhälsan eller nära knuten till elevhälsan
35

. När frågan 

om vilka som behövs i elevhälsan lyftes var alla överens om att alla behövs inom elevhälsan. 

Men så länge det finns olika synsätt om vilka som ska ingå så är det kanske bra att staten inte 

har synpunkter och fattar beslut om vilka kompetenser som ska ingå i elevhälsan
36

. Rektorn 

har en central roll i elevhälsan, men även här är det stora skillnader inom kommunerna, hur 

                                                           
31

 Ibid. S. 224. 
32

 Ibid. 
33

 http://www.elevhalsan.se/cldocpart/395.pdf .  S. 55 
34

 Ibid. S. 55 
35

 Ibid .s. 56 
36

 Ibid. S. 55   
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nära man samarbetar och vilken relation rektorn har till övriga medlemmar i elevhälsan 

påverkar arbetet inom elevhälsan. Elevhälsans arbete tar mycket tid från rektorernas redan 

pressade schema och frågan ställs hur rektorerna idag ska vara motiverade och ha en central 

ställning i elevhälsoarbetet som innebär att verkställa gällande riktlinjer och målsättningar
37

.   

Karriärvägledning 

I utredningen Karriärvägledning.nu.se
38

 berör vägledning inom skolan. Där definieras 

karriärvägledning så här: 

 En oberoende och opartisk karriärvägledning utgår från individens 

behov, oavsett dennes ålder och sysselsättning. 

 Den offentliga karriärvägledningen skall erbjuda den enskilde 

individen verktyg och metoder för 

 att söka information och kunskap samt orientera sig om utbildningar, 

praktik och arbetsmarknad, 

 att identifiera och formulera sina behov, intressen och förutsättningar, 

 att göra ett urval av relevanta åtgärder, 

 att kunna ta ansvar för sin egen karriärprocess, 

 att se möjligheterna till att förverkliga sina idéer och tillgodose sina 

behov
39

. 

Denna beskrivning passar även in på vägledningssamtal inom grundskolan. Karriärvägledaren 

ses inte som ett obligatoriskt inslag i elevhälsan däremot finns det arbete i elevhälsan som 

kräver insatser från skolans personal och där räknas även karriärvägledaren in
40

. Vidare 

hänvisar utredningen till Lpo 94 där studie- och yrkesvägledaren eller den personal som har 

motsvarande uppgifter att de specifikt ska ägna sig åt att informera och vägleda elever inför 

fortsatt utbildning och särskilt uppmärksamma elever med funktionshinder. Karriärvägledaren 

ses inte som ett obligatoriskt inslag i elevhälsan däremot finns det arbete i elevhälsan som 

kräver insatser från skolans personal och där räknas även karriärvägledaren in. Studie- och 

yrkesvägledning ses som en pedagogisk process som innefattar mer än den enskildes val, den 

omfattar även en helhetssyn på individens förutsättningar och möjligheter på vägar mot nya 

                                                           
37

 Ibid. S. 56 
38

 SOU 2001:45 Karriärvägledning.se.nu. http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/84/faaf51f6.pdf  2012-03- 

25 
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 Karriärvägledning.se.nu. 
40

 Ibid. S. 117. 
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mål för lärande och utveckling
41

. Man ser till vikten av att eleverna ska få en möjlighet att 

skräddarsy sin framtid oavsett om det handlar om studier eller yrke. 

Elevhälsan 

Det finns litteratur som berör skolhälsan men är då mer inriktad på elevhälsan som helhet där 

jag ger Sven Brembergs bok Elevhälsans teori och praktik
42

 som exempel. Bremberg anser att 

man kan likna elevhälsan med företagens företagshälsovård där man ser skolan som elevernas 

arbetsplats.  Bremberg skriver: 

På många arbetsplatser finns det företagshälsovård. Elevernas arbetsplats är 

skolan. Skolhälsovården kan därför betraktas som en form av företagshälsovård 

för elever
 43

. 

Elevvården anses syfta till att utveckla, stödja och berika eleverna den har även en funktion 

att utveckla, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda 

levnadsvanor. Behovet av detta slag har alla människor och därför ska även elever ha tillgång 

till detta på sin arbetsplats Vidare så ska skolhälsovården verka för en bra skolmiljö och 

samtidigt stödja skolan som institution. Bremberg räknar upp elevhälsans aktörer som 

skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog, där skolsköterskan är den som har mest 

kännedom om eleverna
44

. Samtidigt säger han att aktörernas sätt att se på eleverna skiljer sig 

mycket åt och att det är stor skillnad mellan akneproblem och psykiskaproblem. Därmed 

påtalar han att eleverna har nytta av alla aktörer inom elevhälsan inte bara skolsköterskan
45

. 

Däremot nämns inte studie- och yrkesvägledaren överhuvudtaget i denna bok. 

Även i boken skolhälsovård- introduktion och praktisk vägledning av Olle Hillman, är inte 

studie- och yrkesvägledaren omnämnd som aktiv inom elevhälsan
46

. Däremot skriver Hillman 

om en ökad samverkan inom elevhälsan mellan de olika yrkesgrupperna inom skolan. Han 

nämner även att elevhälsans särskilda ansvar är de elever som av olika anledningar har 

                                                           
41

 Ibid. S. 90 
42

Sven, Bremberg. Elevhälsans teori och praktik- ett verktyg för utveckling av hälsovård i skolan: 

hälsonformation, skolmiljö, hälsokontroller m.m.( Lund. Studentlitteratur.1990) 
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 Ibid. S. 14 
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 Ibid. S. 30. 
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svårigheter att nå målen inom skolan och där skolan som helhet ska verka som ett stöd för 

eleven, inte bara specialisterna inom elevhälsan
47

. 

Syftet med elevhälsan 

Att plats i en skola för alla- elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan av 

Eva Hjörne och Roger Säljö tar upp syftet med elevhälsan idag, d.v.s. att hålla kvar eleven i 

skolan så långt det är möjligt och samtidigt ha en positiv utvecklingskurva för eleven. De 

anser att man med rätt resurser har man bättre möjligheter till detta
48

.  De analyserar 

elevhälsomötena där det formellt sätt är rektor som bär ansvaret även om det är hela gruppen 

som diskuterar elevfrågorna. Elevhälsoteamet har som uppgift att analysera, bredda och fatta 

beslut i elevhälsofrågor och består av skilda professioner inom skolan. Den kompetens som 

kan ingå i elevhälsan är enligt författarna fritidspedagog, förskollärare, lärare, rektor, 

skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, socialsekreterare, specialpedagog, studie- och 

yrkesvägledare och talpedagog. Däremot påtalar författarna att ingen skola har hela den här 

uppsättningen utan elevhälsan består vanligtvis av fem till sex personer förutom rektorn. 

Elevhälsoteamens kompetensbredd anges som en viktig ingrediens för att få ett så bra resultat 

av elevhälsoarbetet som möjligt. De ser multiprofessionalismen i teamet som en garanti för att 

många typer av kunskap kan utnyttjas i arbetet med eleverna. Hjörne och Själö beskriver det 

så här: 

Tanken är att företrädare för olika specialiteter skall kunna skapa sig en bred 

uppfattning om elevers problem och kunna komma med olika förslag till 

lösningar. Multiprofessionaliteten i teamet ses som en garanti för att många 

typer av kunskaper kan utnyttjas i arbete med elevhälsan. Syftet med elevhälsan 

är således att stärka elevens rätt
49

. 

 Elevhälsans arbete är att stärka de elever som behöver stärkas samt att arbeta förebyggande 

för att så få elever som möjligt ska behöva må dåligt i skolan, då menar författarna både på 

det fysiska och psykiska planet
50

. 

                                                           
47

 Ibid. S. 66-67 
48

Eva, Hjörne, och Roger, Själö. Att platsa i en skola för alla- elevhälsa och förhandling om normalitet i den 

svenska skolan. (Finland. Norstedts akademiska förlag. 2008). S. 19. 
49

 Ibid. S. 58. 
50

 Ibid. S. 57-58 



16 
 

Skolan som organisation 

I Gunnar Bergs bok att förstå skolan, en teori om skolan som institution och skolor som 

organisationer
51

 gör författaren en beskrivning av olika sätt att se på yrkesrollerna inom 

skolan där olika organisatoriska förfarande påverkar arbetssätten. Han beskriver 

uniprofessionalism som en organisation som innehåller ett antal yrkesgrupper inom en och 

samma organisation. När Berg gör en beskrivning av multiprofessionellt präglade 

organisationen beskriver han den så här:  

Den multiprofessionellt präglade organisationen står inte i motsättning till att 

de enskilda professionerna är kompetenta i sina specialistroller. Tvärtom 

bygger multiprofessionalism på att de aktuella yrkesgrupperna bibehåller och 

utvecklar sin specialistkunskap och att man gemensamt besitter sådana 

kunskaper som är direkt förknippade med de organisationella vardagsarbetet 

och de institutionella premisserna
52

.  

Inom skolans arbete finns flera yrkesgrupper och samarbetet mellan dessa kan variera 

beroende på vilken organisatorisk konstruktion skolan har som kultur. Detta kan påverka hur 

man arbetar inom till exempel elevhälsoteamen på skolan. De största skillnaderna beror på 

hur man sammarbetar över yrkesgränserna, och hur hårt man håller på sin yrkesprofession. Är 

det en skola där man håller hårt på sin yrkesprofession kan den vara svårt att skapa ett 

sammarbete över yrkesgränserna. Medan det på en skola där arbete över 

yrkesprofessionsgränsen är mer flytande så kan kanske sammarbetet i elevhälsoteamen vara 

mer välfungerande. 

Konstruktivistisk vägledning 

För att tydliggöra resultat från min studie ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv, där det 

grundläggande synsättet innefattar individen i centrum, baserar jag mig på Vance Peavys 

Konstruktivistisk vägledning, teori och metod
53

 . Hans konstruktivistiska väglednings modell 

har stora likheter med ett av de grundläggande perspektiven i elevhälsoarbetet där elevens 

bästa står i fokus. För att ge ett konkret exempel av detta beskriver Vance Peavy vägledarens 
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yrkesroll som ett av de ädlaste yrkena eftersom vägledning bygger på mänskliga intentioner 

och värderingar
54

. Vidare beskriver Peavy  

Goda vägledare och god vägledning tar alltid hänsyn till den genuint mänskliga 

faktorn i situationer som innefattar kamp, ovisshet och smärta. Vägledning är, 

kanske i högre grad än något annat yrke, ett praktiskt utövande av respekt- 

respekt för det som den andre är och försöker bli, respekt för den andres 

kulturella identitet, respekt för innebörden av en dialektisk process mellan 

människan som fritt handlande väsen och människan som beroende, som får 

uttryck i alla de språk som en person använder. God vägledning ingjuter hopp 

och uppmuntran, ger klarhet och bygger på ett aktivt deltagande i den andre 

människans tillvaro
55

. 

Peavy är en förespråkare av konstruktivistisk vägledning. Med det menar Peavy att individen 

själv konstruerar sin framtid genom att finna sina egna styrkor och hur individen ska använda 

sig utav dessa. Individen får hjälp av vägledaren att se situationen klart och visualisera sina 

personliga mål. Genom vägledningssamtalet få individen tillsammans med vägledaren en 

möjlighet att inse sin personliga potential genom att ställa upp alternativa valmöjligheter och 

planer, en kartläggning av individens sociala miljö. Under kartläggningen lyfter individen och 

vägledaren tillsammans fram de problem som individen upplever att den har. Individen får 

sedan hjälp av vägledaren att upprätta en handlingsplan för att hitta nya vägar att gå för att 

lösa dessa problem och kunna förverkliga sina uppsatta mål. Ett utmärkande drag för den 

konstruktivistiska vägledningen är att vägledaren fokuserar på möjligheter och inte hinder, 

vägledningsprocessen bör även stärka individen så att den får en känsla av att ha kontroll över 

sitt liv
56

. Peavy anser att om man vill åstadkomma en förändring i människors kunskaper, 

värderingar, känslor och medvetenhet så måste den man vill påverka själv aktivt delta i 

processen för en förändring av sin livssituation
57

. 
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Skellefteå kommun 

För att få information hur elevhälsan inom Skellefteå kommun har jag använt mig utav 

kommunens hemsida
58

. Där har jag hittat information om vilka strävandemål och 

uppnåendemål elevhälsan har, vilka yrkeskategorier som ingår i elevhälsan och även vad 

kommunen anser är studie- och yrkesvägledarens yrkesroll inom elevhälsan. På hemsidan kan 

man även läsa att: 

 Barn- och elevhälsans kompetenser i psykologiska, sociala och omvårdande, 

medicinska, språkliga och vägledande frågor kompletterar pedagogernas kompetens. 

Personalgrupperna ska samarbeta förebyggande och lösa olika problem som främjar 

samspel, relationer och kommunikation - både mellan individer, mellan grupper och 

inom skolan som system. Nytt från höstterminen 2011 är stödja barn- och 

elevhälsaprocessen som ska främja ett likvärdigt arbete i hela kommunen vad gäller att 

upptäcka/arbeta förebyggande med barn och elever i behov av särskilt stöd
59

. 

Skellefteå kommun vill främja ett mer likvärdigt arbete med elevhälsan på skolorna i 

kommunen detta för att eleverna ska ha rätt till samma elevhälsa oavsett vilken skola i 

kommunen de går på. 

Metod 

Urval 
 

I Skellefteå kommun arbetar det inom grundskolan sammanlagt nio stycken studie- och 

yrkesvägledare, och fjorton stycken grundskolor har upp till årskurs nio. Jag baserar min 

studie på intervjuer med sex stycken av dessa studie- och yrkesvägledare. De sex studie- och 

yrkesvägledare jag har intervjuat arbetar sammanlagt på elva stycken av kommunens 

grundskolor. Samtliga studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat har genomgått studie- och 

yrkesvägledarutbildningen. Jag har även valt att enbart fokusera på deras arbete med elever i 

årskurs 6-9. Detta för att det är min personliga åsikt att det är dessa elever som är mest 

aktuella inom elevhälsans arbete för studie- och yrkesvägledaren. Under min VFU 

(verksamhetsförlagdutbildning) så upplevde jag att det oftast var dessa elever som kom i 

kontakt med studie- och yrkesvägledaren inom elevhälsan genom att de i årskurs åtta fick 
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deras första betyg och då tydliggjordes det vilka elever som eventuellt var i behov av 

anpassad studiegång. Vid anpassad studiegång är det vanligt att studie- och yrkesvägledaren 

är involverad för att göra en studieplanering tillsammans med eleven, förälder, 

specialpedagog och mentor. 

Jag tog kontakt med de studie- och yrkesvägledare jag ville intervjua personligen på en 

sammankomst som It-företagen i Skellefteå hade anordnat för studie- och yrkesvägledare 

inom kommunen. Sedan bokade vi in tider som passade studie- och yrkesvägledarna via 

telefon och mailkontakt. I urvalsprocessen har jag aktivt letat efter skolor som arbetar på olika 

sätt med studie- och yrkesvägledarens funktion inom elevhälsan. Detta för att se om det är 

någon skillnad på hur man som studie- och yrkesvägledare får användning av sina 

yrkeskompetenser beroende på vilken skola man jobbar på.  

Etiska aspekter 
De jag har intervjuat har utförligt fått veta vad syftet med mina frågor har varit, och vad de 

ska användas till. Alla tyckte att det var ett intressant, viktigt och högaktuellt ämne i och med 

att kommunen gjort omstruktureringar inom elevhälsan det senaste året. Alla jag tillfrågade 

ställde gärna upp på intervjun. De jag intervjuade fick förväg information om att jag kommer 

att hålla dem anonyma och även de skolor de arbetar på. Detta för att Skellefteå är en liten 

kommun och många känner varandra. Jag ville att de jag intervjuade skulle kunna säga vad de 

tycker utan att vara rädd att någon kunde lista ut vem som sagt vad.  Jag har intervjuat både 

män och kvinnor, i min studie har jag valt att namnge dessa personer med fiktiva namn. Allt i 

enighet med de etiska riktlinjer Jan Trost förespråkar
60

.  

Val av metod 

Efter att ha läst kurslitteratur inom forskningsmetodik
61

 har jag valt att basera min studie på 

kvalitativa intervjuer och genomfört en så kallad kvalitativ studie. Kvalitativa intervjuer 

utmärks till stor del av att man ställer enkla och raka frågor och får tillbaka uttrycksfulla svar. 

Utifrån intervjuerna får man sedan ett stort material där man kan se intressanta skeenden, 

åsikter och mönster som antingen är överensstämmande eller inte, och därigenom kan man 

sedan avläsa ett resultat. Min tanke med att använda kvalitativa intervjuer var att få en 

förståelse för hur studie- och yrkesvägledarna ser på sin yrkesroll inom elevhälsan.  
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Intervjufrågorna
62

 är utformade för att få fram det jag vill veta och baserats på de kunskaper 

jag införskaffat mig genom att jag läst litteratur och artiklar kopplade till ämnet
63

. Jag har 

använt öppna frågor för att uppmuntra de jag intervjuar att prata fritt. Jag har haft en frågemall 

för att veta att jag fått svar på det jag vill veta, men samtidigt har jag anpassat frågeföljden 

beroende på hur frågorna passat in i intervjun, d.v.s. låg grad av strukturering och låg grad av 

standardisering
64

.  Genom användandet av kvalitativa intervjuer finns det en risk att frågorna 

inte besvaras på exakt samma sätt av alla intervjuade och därigenom kan man få ett 

missvisande resultat.  Därför har mina intervjufrågor har haft ett antal huvudfrågor men sedan 

har jag använt mig av fördjupningsfrågor för att minska risken för feltolkning av de svar 

studie- och yrkesvägledarna gav. 

Genomförande 
 

Varje intervju var ca 30 minuter lång och utspelade sig på studie- och yrkesvägledarnas 

kontor på respektives skolor. I samtliga fall hade studie- och yrkesvägledaren fått bestämma 

tid och plats. Detta ledde till att det blev ett avslappnat klimat under intervjuerna och jag 

upplevde aldrig att någon av studie- och yrkesvägledarna var under tidspress. 

Jag spelade in intervjuerna på en diktafon för att enbart kunna koncentera mig på intervjuerna 

och inte behöva anteckna undertiden. Det bidrog även till att jag efter intervjuerna kunde 

lyssna igenom dem flera gånger. Jag har även transkriberat vissa delar av intervjuerna för att 

tydliggöra vad som framkommit under intervjuerna. Från dessa transkriberingar han jag sedan 

använt citat till min resultatgenomgång. Jag har därefter bearbetat materialet så objektivt som 

möjligt dvs. mina åsikter har inte haft någon betydelse i tolkningen. Jag anser att jag har 

vidtagit de åtgärder jag har kunnat för att få så hög validitet i min studie som möjligt
65

. 
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Resultat   

I denna del presenterar jag vad som framkommit genom mina intervjuer. Jag har valt att 

redovisa resultatet utifrån mina forskningsfrågor och kommer att presentera resultatet i den 

ordning jag har forskningsfrågorna. Detta för att få en så tydlig bild som möjligt om jag har 

fått svar på forskningsfrågorna eller inte. 

Alla studie- och yrkesvägledare jag intervjuade medverkar i elevhälsan och tre av dem har 

träffar varannan vecka och tre av dem en gång i veckan. I elevhälsan medverkar rektor, 

skolsköterska, kuratorn, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledaren och i två fall även 

fritidspedagogen. Skolpsykologen deltar ibland men finns att tillgå när det behövs, lika så 

skolläkaren. De studie- och yrkesvägledare jag intervjuat anger inte att mentorerna medverkar 

på träffarna.  

 

Studie- och yrkesvägledaren yrkesroll i elevhälsan 

Åsa 

Åsa, en av studie- och yrkesvägledare jag intervjuat, anser att hennes roll inom elevhälsan är 

framförallt framåtsyftande. Med det menar hon att det är hennes uppgift att se vad vissa 

åtgärder för eleverna får för konsekvenser i framtiden. Det kan vara t.ex. vid anpassad 

studiegång. Då är det Åsas roll som studie- och yrkesvägledare att informera både 

elevhälsateamet, eleven och elevens föräldrar vad den anpassade studiegången kan få för 

konsekvenser i framtiden. Det är studie- och yrkesvägledaren som har kunskapen om vilka 

ämnen som ger behörighet till gymnasiet och därför anser hon att det är viktigt att hon sitter 

tillsammans med eleven och dennes föräldrar och diskuterar vilka ämnen som man ska 

behålla och vilka man ska välja bort, detta görs genom en dialog där även specialpedagogen 

är med. Anpassad studiegång kan även innebära mer praktik för eleven och då är det Åsa som 

ordnar praktikplats. 

Med framåtsyftande perspektiv menar Åsa även att hon pratar med eleven om deras 

framtidsdrömmar, det kan röra både skola och yrke. Hon anser att man genom att prata om 

framtiden med eleven även kan få nya infallsvinklar hur man kan jobba med eleven och hitta 

nya vägar för att den ska nå de mål den vill nå.  
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Förutom dessa samtal med eleven har hon även motiverande samtal med vissa elever. Dessa 

elever pratar hon med ca en gång i veckan och försöker då motivera dem till att medverka i 

skolan samtidigt som hon då också som hon säger kollar av läget hur de mår.  Hon upplever 

att hon i elevhälsoteamet har en likvärdig roll som alla andra som medverkar där. De har ett 

öppet klimat och hon anser att vem som helst kan komma med förslag och idéer som kan 

förbättra för eleverna utan att känna att man trampar någon på tårna. Hon berättar vidare att 

många gånger kommer en av dem med en ide som sedan utvecklas gemensamt inom gruppen 

för att få ett optimalt resultat. Hon påtalar att hon känner att hon är en viktig del i 

elevhälsoteamet och att hennes tjänster ofta efterfrågas. Åsa anser definitivt att studie- och 

yrkesvägledaren ska vara med i elevhälsan eftersom det är de som har det framåtsyftande 

perspektivet och kan stötta och motivera eleverna på ett annat plan än vad pedagogerna kan 

göra. Det är studie- och yrkesvägledaren som har sett hur eleven fungerar i arbetslivet genom 

de praktikperioder som eleven har haft, och hon som studie- och yrkesvägledare varit den som 

haft kontakten mellan arbetsgivare och elev. 

Sara 

Även Sara anser att hon på sina skolor kan arbeta över yrkesgränserna inom elevhälsan. Hon 

anser att på hennes skolor, som är relativt små till elevantalet sett, arbetar alla inom 

elevhälsoteamet med att se till elevens bästa. Vem som kommer med idén hur man kan hjälpa 

eleven är inte det viktiga utan huvudsaken är att man får ett positivt resultat för eleven. Hon 

beskriver sin huvudsakliga yrkesroll inom elevhälsan som framåtsyftande. Sara är den som 

försöker ge eleven en vision av hur framtiden kan utveckla sig beroende på de beslut eleven 

fattar idag. Hon ger eleverna, och ibland även föräldrarna saklig information kring de olika 

alternativ eleven står inför och även vad konsekvenserna av dessa beslut kan bli. Hon är den 

som kan visa vilka olika vägar eleven kan gå för att nå det mål eleven vill genom att lyfta 

fram andra perspektiv t.ex. praktisk och socialkompetens hos eleven. Det händer även att Sara 

vid behov följer elever på besök till olika skolor eller andra utbildningsplatser som eleven kan 

tänkas vilja gå på. Sara anser att studie- och yrkesvägledaren ska vara med i elevhälsan för att 

ge eleven ett framtidsperspektiv. 

 

Johanna 

Även Johanna ger liknande svar. Hon ser som en av sin yrkesroll inom elevhälsan att stötta 

lärarna i deras arbete med de elever som har problem. Hon kan även bidra med sin kompetens 

vid anpassad studiegång, för att ordna praktikplatser och vid en del överlämningar till 
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gymnasiet. Hon säger att hon är en del i hjulet där alla behövs för att skapa en så bra lösning 

för eleven som möjligt. De har ett väldigt öppet klimat inom elevhälsan där alla är med i de 

diskussioner som förs. Alla säger vad de tycker och elevens bästa står i centrum.  Hon berättar 

vidare att alla har sina yrkesroller inom elevhälsoteamet men Johanna anser att hon inte har 

någon mindre del än någon annan i elevhälsoteamet utan hon säger, jag känner definitivt att 

jag är en viktig del i elevhälsan och det tycker de andra med. Johanna anser att i elevhälsan så 

går alla saker i varandra, det kan lika gärna vara till studie- och yrkesvägledaren en elev 

kommer om den är ledsen i stället för att gå till kuratorn. Som hon uttrycker det man är 

kurator när man är studie- och yrkesvägledare också på nåt sätt. Med det menar hon inte att 

hon tar kuratorns arbetsuppgifter, utan när en elev öppnar sig för henne så lyssnar hon 

givetvis på elevens tankar och känslor men sedan erbjuder hon sig att koppla in kuratorn om 

eleven vill det. Johanna tycker definitivt att studie- och yrkesvägledaren har en plats i 

elevhälsan, hon anser att det är bra med så bred yrkeskompetens som möjligt inom elevhälsan 

det har både personalen i elevhälsan och eleverna nytta av. 

Mats 

Nästa jag träffar, Mats, anser även han att han är med i diskussionerna på elevhälsamötena på 

ett positivt sätt. Han tycker att de inom elevhälsan jobbar tillsammans för att hitta den bästa 

möjliga lösningen för eleverna. Mats anser att hans yrkesroll inom elevhälsan framför allt rör 

anpassad studiegång och då är det han som samtalar med eleven, tar med eleven på 

studiebesök och har möte med eleven och dennes föräldrar. Det här gör han för det är han som 

vet vad som blir konsekvensen av att välja bort ämnen. Han stöttar eleven att välja så att 

eleven får möjlighet att trots anpassad studiegång få en bra framtid. Mats säger att många 

gånger händer det att elever som inte fungerar i skolan fungerat utmärkt i arbetslivet och då 

anser han att det är hans jobb att se till att de eleverna får en möjlighet att komma ut i 

arbetslivet på ett positivt sätt. Mats pratar även om att ge en framtidsvision för eleven som en 

av studie- och yrkesvägledarens största ansvar. Han har även studiesamtal med elever där de 

pratar om hur det går och vad eleven har för mål med sina studier, Mats har inte så många 

motiverande samtal utan de tar kuratorn hand om på hans skola.  

När jag frågar om studie- och yrkesvägledaren ska medverka i elevhälsan ser han det som en 

självklarhet, som han uttrycker det vi är ju de som fokuserar på det positiva och ser nya 

möjligheter för eleverna. 
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Mia 

När jag däremot träffar en annan studie- och yrkesvägledare på en annan skola, Mia, säger 

hon att hon mest sitter och lyssnar när det är elevhälsamöten. Hon tycker att det är mycket 

pedagogiskt prat där kuratorn är den som tar mest plats. Studie- och yrkesvägledaren 

efterfrågas när det gäller en studieplanering eller en praktikplats för elever som behöver 

anpassad studiegång. Mia säger jag skulle gärna vilja ha en större roll inom elevhälsan i 

diskussionerna, men jag tas inte riktigt in som jag skulle önska. Hon anser även att vad det är 

studie- och yrkesvägledaren kan bidra med är svårt att sätta fingret på, men att det idag är för 

stort fokus på de pedagogiska och sociala bitarna i elevhälsan. Mia efterfråger en större vilja 

att guida eleven framåt och ha ett framtidsperspektiv för eleven där framtidsdrömmar och 

möjligheter hur man uppnår dessa står mer i fokus än det gör idag. Hon tycker att en stor del 

av studie- och yrkesvägledarens roll är att jobba förebyggande och förbereda eleven för ett 

framtida arbetsliv. Som de jobbar inom elevhälsan idag så anser Mia att det är många 

brandkårsutryckningar med försök att släcka de största bränderna, och hon anser att med mer 

förebyggande arbete kan man få bättre resultat i längden. 

Mia tror att en bidragande del till att hon inte riktigt blir insläppt att delta i diskussionerna i 

elevhälsan kan bero på att de andra inom elevhälsan inte riktigt vet vad hon har för kompetens 

och kunskaper genom sin utbildning. Trots detta så anser även Mia att studie- och 

yrkesvägledaren ska vara med i elevhälsan. Hon säger att: 

Vi behövs, men vi ska även känna att vi blir inlyfta i elevhälsan, inte bara som en 

formalitet i den här kommunen vilket det mer eller mindre är just nu. Vi är med och vi 

blir kallade på möten men vi känner att vår röst inte blir hörd och vi blir inte 

respekterade som yrkesgrupp som vi riktigt vill heller. 

Här syftar Mia på ett problem som studie- och yrkesvägledarna i Skellefteå kommun kämpar 

med. I och med den nya elevhälsan trädde i kraft 1 juli 2011 så blev det en omfördelning 

bland cheferna för elevhälsan. Resultatet av det blev att delar av elevhälsans personal, 

skolsköterskan, kuratorn och rektorn går under en chef och studie- och yrkesvägledaren går 

under en annan chef. Detta har lett till att studie- och yrkesvägledarna har glömts bort vid ett 

flertal tillfällen när det har varit träffar för elevhälsans personal i kommunen. Det har även 

hänt på dessa träffar att övriga elevhälsa personalen har haft möte mellan 13.00- 17.00 och 

studie- och yrkesvägledarna har varit inbjudna att delta mellan 15.00–17.00. Detta skapar 

enligt Mia inte en gemenskap mellan personalen i elevhälsan. Genom detta anser Mia även att 



25 
 

de inte blir inbjudna till elevhälsan och respekterade som yrkesgrupp på det sätt de skulle 

vilja. Men hon påtalar även att deras chef är mycket bra och kämpar för att de inte ska 

glömmas bort och är även duktig på att sätta sig in i studie- och yrkesvägledarens arbete och 

vad det innebär. Men allt sammantaget gör att Mia anser att det finns mycket kvar för 

ledningen att jobba med och hon påtalar att det är helt ofattbart att vi ska finnas men inte 

finnas. Hon efterfrågar en tydligare yrkesbeskrivning av studie-och yrkesvägledarens 

arbetsuppgifter och anser att det skulle vara till hjälp både för studie- och yrkesvägledarna 

som yrkesgrupp och för övrig skol- och elevhälsapersonal.  

Klas 

Vid min intervju med Klas, som även han arbetar på två skolor, påtalar han att det är stora 

skillnader hur man arbetar inom elevhälsan på dessa skolor. På båda skolorna är han med i 

elevhälsan men på den ena skolan arbetar man mycket mer förebyggande i elevhälsan. Där 

har de bland annat tagit som policy att alla som arbetar inom skolan ska ansvara för att t.ex. 

minska korridorsvandrarna under lektionstid och se till att eleverna är på de lektioner de ska 

vara på. På denna skola jobbar man med varandra och över yrkesgränserna för att se till 

elevens bästa i alla avseenden. Klas beskriver den andra skolan som en skola där det i princip 

inte finns något förebyggande arbete i elevhälsan, utan här jobbar man med eleverna när 

problem redan har uppstått. På denna skola håller enligt Klas elevhälsans aktörer mer på sina 

yrkesroller och det är svårare att få ett optimalt sammarbete på detta sätt.  

Inom elevhälsan har han, trots stora skillnader mellan de skolor han arbetar på, ungefär 

samma arbetsuppgifter. Han har enskilda samtal med eleverna, samtal där både elev förälder 

och lärare är med. I dessa samtal vill Klas ge eleven ett framtidsperspektiv och detta kan göras 

t.ex. genom att skapa en studieplan tillsammans med specialpedagogen för eleven. Han vill 

hjälpa eleven att se vad det får för konsekvenser med en t.ex. anpassad studiegång. Vid behov 

är det även han som ordnar praktikplatser om det skulle behövas. När elever som är i kontakt 

med elevhälsan ska börja gymnasiet så är det Klas som tillsammans med specialpedagogen 

gör överlämningen dit.  

Klas anser däremot inte att studie- och yrkesvägledarna bör medverka i elevhälsan som den är 

uppbyggd nu utan anser att:  

Kommunen inte bryr sig speciellt mycket om studie- och yrkesvägledarna, det 

blir lite av ett slasktrattstänkande där vi faller mellan stolarna.  
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Med detta uttalande menar Klas att om kommunen verkligen vill att studie- och 

yrkesvägledarna ska vara med i elevhälsan så ska det vara så hela vägen.  Även Klas, i likhet 

med Mia, tar upp bristen av inbjudan till de möten som övriga medlemmar inom elevhälsan 

har där studie- och yrkesvägledarna som yrkesgrupp ofta glöms bort. Han anser att om studie- 

och yrkesvägledarna ska sitta med i elevhälsan och utföra ett bra jobb där, så behövs det ett 

engagemang från kommunen och övriga elevhälsan att bjuda in studie- och yrkesvägledarna i 

alla delar i arbetet med elevhälsan i verkligheten också inte bara på papperet. 

 

Vilken kompetens? 
När jag gjorde mina intervjuer hade de jag intervjuade olika åsikter om vilken kompetens de 

fick användning av och inte inom arbetet i elevhälsan vilket jag finner intressant. 

Åsa anser att hon får fritt utrymme att använda alla sina kompetenser, både sådana kunskaper 

som hennes studie- och yrkesvägledaryrke har gett henne, men även hennes erfarenheter från 

tidigare yrkesliv efterfrågas. Hon tycker att det öppna klimat de har inom elevhälsan gör att 

alla kunskaper är positiva oavsett vem av de medverkande i elevhälsan som har kunskapen. 

Det viktigaste är att det gynnar eleven i fråga, inte vem som hade kunskapen att lösa 

problemet. Som hon själv uttrycker det: 

 En sak som är bra är att en grundtanke jag har kan utvecklas inom gruppen till 

någonting bra för eleven. Man tar de bästa bitarna ur alla idéer och sätter 

samman till en lösning för eleven.  

Åsa tycker att de har en bra dialog och diskussion inom gruppen där alla har samma fokus, det 

bästa för eleven, inte vem som kom med idén. Hon känner inte av att man är rädd för att kliva 

in på någon annans yrkesområde utan det råder ett öppet klimat i elevhälsan. 

Även Sara och Johanna har samma erfarenheter av arbetet i elevhälsan. De påtalar också att 

alla hjälps åt med allt. De känner inte att de är rädd för att säga vad de tycker utan att det 

viktigaste är att hitta en lösning som passar eleven. Både Sara och Johanna anser att 

elevhälsan är ett forum där de bollar tankar för att på ett så bra sätt som möjligt stödja och 

hjälpa de elever som är i behov av det. Spontant kan ingen av dem komma på några fler 

arbetsuppgifter de skulle kunna göra i elevhälsan, utan de anser att de är engagerade i alla 

delar av arbetet med eleverna.  
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Samma vägledare på olika skolor 

Mats arbetar även han på två skolor och han tycker att det är stor skillnad på hur mycket han 

sammarbetar med de övriga på skolan beroende på vilken skola han är på. På den ena skolan 

efterfrågar han mer och bättre sammarbete med de andra på skolan. Då menar han kuratorn, 

skolsköterskan och mentorerna. Han anser att med mer gruppinsatser i klasserna kan man 

jobba förebyggande med mobbning och andra problem. Mats anser även att det är svårt att få 

ta lektionstid i anspråk för att informera om utbildningar och liknande. Mats anser att det är 

ganska strikt vem som gör vad i de olika yrkesgrupperna i elevhälsan, samtidigt som han 

känner att han kan komma med nya infallsvinklar utifrån sitt studie- och 

yrkesvägledarperspektiv. Med det menar han bland annat att han är den som kommer i 

kontakt med eleverna när de är ute i på praktik och får därmed en möjlighet att se hur eleverna 

fungerar i arbetslivet. Mats anser att den kunskapen om eleven är någonting som mentorerna 

och de övriga inom elevhälsan missar och han är den som genom den erfarenheten kan hitta 

nya vägar som eventuellt passar eleven i fråga. Den kunskapen skulle Mats vilja utnyttja mer 

inom elevhälsan. 

På den andra skolan däremot är det ett öppnare klimat och Mats anser att han får mer utlopp 

för nya tankar och idéer som kan vara till hjälp för eleven. På den skolan är han och hans 

kunskaper mer efterfrågade och han har en närmare relation till de andra på skolan, både de 

inom elevhälsan och övrig personal vilket leder till att han får användning av all 

yrkeskompetens han har. Detta påverkar hans sätt att arbeta i elevhälsan och leder till 

skillnader mellan de arbetsuppgifterna han får tilldelat sig beroende på vilken skola han är på. 

Han påtalar att skillnaderna i stort ligger i personligheterna som medverkar i elevhälsateamen 

men även vilken kultur skolorna har i sitt sätt att arbeta med studie- och yrkesvägledarens 

kunskaper.  

När jag ställer samma fråga till Klas så anser han att han har den roll i elevhälsan som han vill 

ha, men samtidigt så tycker han att han skulle kunna bidra med mer. Han påtalar att hans 

erfarenhet från tidigare arbetsliv skulle kunna vara till nytta i många av de frågeställningar 

som tas upp på elevhälsan. Däremot anser han att det är svårt att kliva över gränserna i de 

olika professionerna inom elevhälsan utan att det är ganska strikt vem som gör vad. Han 

upplever däremot en skillnad på de olika skolor han jobbar på, där en av skolorna har ett mer 

öppet klimat och där hans erfarenheter tas till vara på och används för att skapa en lösning på 

det problem eleven har. 
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Mer inflytande 

Som jag tidigare skrev så önskar Mia att studie- och yrkesvägledaren släpptes in mer i 

diskussionerna på elevhälsträffarna. Hon uttrycker en önskan om att vara med mer och 

diskutera för att föra eleverna framåt. Hon vill gärna få fler möjligheter till att prata med 

eleverna om framtidsdrömmar och genom dessa drömmar hitta nya vägar till förändring för 

eleverna. Mia säger att de motiverande samtal hålls idag av kuratorn, men hon anser att det 

även kan falla på hennes lott att göra det eftersom hon tycker att man i det motiverande 

samtalet gärna kan ha en framtidsvision. Mia tycker att i elevhälsan idag är det stort fokus på 

det som inte fungerar hon har en önskan att i stället fokusera på det som faktiskt fungerar och 

jobba med de positiva bitarna i stället.  Som hon säger:  

Det finns alltid en positiv glimt att ta fram och jobba med. I grund och botten 

vill alla göra sitt bästa och lyckas men ibland är det omständigheter som 

påverkar resultatet.  

Mia efterfrågar mer kunskap hos de andra aktörerna inom elevhälsan om vilken kompetens 

hon som studie- och yrkesvägledare har så skulle hon kunna få fler arbetsuppgifter i 

elevhälsan och bli insläppt i diskussionerna på ett annat sätt. Mia anser att genom att ta in 

studie- och yrkesvägledaren tidigare i arbete och använda de kompetenser som de har kan 

även de övriga i elevhälsan se nyttan med att studie- och yrkesvägledaren har en 

organisatorisk obligatorisk plats i elevhälsteamen. Som det är idag anser Mia att det ibland 

känns som att hon enbart är med för att det är kommunens policy att de ska vara det, inte för 

att de övriga i elevhälsateamen kan se vad studie- och yrkesvägledaren kan bidra med. 

Skillnad mellan skolorna 
 

När jag gör en jämförelse mellan de olika skolorna så finner jag att det finns både likheter och 

skillnader i studie- och yrkesvägledarens yrkesroll inom elevhälsan. 

Gemensamt för alla studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat är att de anser att det är de 

som står för framtidsvisonen för eleverna. Studie- och yrkesvägledarna informerar elever, 

föräldrar och lärare vad konsekvenserna av anpassad studiegång kan innebära för eleven. Det 

är även studie- och yrkesvägledarens roll att ordna praktikplatser och vara med vid 

överlämning till gymnasieskolan.  
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Varierande yrkesroller 

När det kommer till skillnader mellan skolorna är det ganska varierat vad studie- och 

yrkesvägledaren har för yrkesroll inom elevhälsan. De intervjuade berättar att några av dem 

har motiverande samtal med eleverna för att stödja dem i skolarbetet, medan det på vissa 

skolor är kuratorns roll att ha dessa samtal. Vidare beskriver några av studie- och 

yrkesvägledarna att det är ett öppet klimat inom elevhälsateamen och alla tankar och idéer 

som kan hjälpa eleven framåt tas tillvara på oavsett vem som kom med idén. På andra skolor 

är det ett mer strikt klimat och yrkesprofessionerna inom elevhälsan styr vem som gör vad, 

och vem som yttrar sig kring eleven i fråga. Det är även tydligt att några av studie- och 

yrkesvägledarna anser att deras yrkesroll inom elevhälsan är efterfrågad medan andra känner 

att de är med i elevhälsan enbart på grund av att det finns direktiv från kommunen att de ska 

medverka där. De anser att om de blev mer inbjudna i diskussionerna kring eleverna så skulle 

de kunna bidra med sin yrkeskompetens för att stödja elever på ett positivt sätt. 

Det är även skillnader i arbete med elevhälsan mellan skolorna. Några skolor har lagt mycket 

arbete på att jobba förebyggande med elevhälsan. De går bland annat ut på skolan och arbetar 

med antimobbingprogram och de ser till att skolmiljön är anpassad för eleverna. De har även 

stödpersonal till eleverna i klasserna i form av specialpedagoger och fritidspedagoger och fler 

mentorer. Detta anser studie-och yrkesvägledarna påverkar arbetet inom elevhälsan genom att 

de bygger upp en bra och anpassad skola där man arbetar tillsammans för elevernas trivsel. 

Genom att starta elevhälsans arbete i klassrummet anser några av de studie- och 

yrkesvägledare jag har intervjuat att löser man många problem innan det hamnar som ärende i 

elevhälsan. I de skolor som inte jobbar förebyggande med elevhälsan uppger studie- och 

yrkesvägledarna att deras arbete i elevhälsan många gånger går ut på att släcka bränder, som 

de uttrycker sig, med det menar de att all tid i elevhälsan går åt till de mest akuta fallen. 

Medan de andra eleverna i behov av särskilt stöd inte hinns med i den mån studie- och 

yrkesvägledarna skulle vilja. 

Arbete på två skolor 

Av de studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat arbetar alla utom en på två olika skolor. 

Trots att kommunen har som policy att ha en likriktad elevhälsa på skolorna
66

  kan studie- och 

yrkesvägledarna se stora skillnader i arbetsuppgifter inom elevhälsan mellan de skolor de 

arbetar på. Enligt flera av de jag har intervjuat beror detta på en rad olika omständigheter. En 

av orsakerna är enligt Mats att det är olika kulturer på olika skolor hur man blir inbjuden i 
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arbete i elevhälsan. Han tror att det dels kan bero på hur den tidigare studie- och 

yrkesvägledaren på skolan har arbetet, men även på hur väl de andra inom elevhälsateamet 

känner till hans yrkeskompetens. Även Klas ser stora skillnader mellan de skolor han arbetar 

på. Iden ena skolan har de ett mer jämställt arbete inom elevhälsan mellan yrkesgrupperna 

medan de i den andra har uppdelat enligt deras olika yrkesprofessioner. Där är det svårare att 

sammarbeta över yrkesgränserna utan var och en gör det de ska göra. Klas nämner även han 

att kulturen på skolan hur man tidigare arbetat med studie- och yrkesvägledarens kunskaper 

avspeglar sig i arbetet med elevhälsan. 

Av de jag har intervjuat som arbetar på två olika skolor finns det ingen som arbetar på samma 

sätt på båda skolorna inom elevhälsan. Studie- och yrkesvägledarna uppfattar att deras 

yrkesroll inom elevhälsan ändras beroende på övriga aktörer i elevhälsteamen, skolledningen 

och öppenheten mellan yrkesgrupperna i skolan. 

Analys 
 

De studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat har en gemensam ståndpunkt för arbetet i 

elevhälsan, och det är att elevhälsans främsta uppgift är att ha elevens bästa för ögonen. 

Denna ståndpunkt faller väl ut i min jämförelse med resultaten av utredningen Från dubbla 

spår till elevhälsa, boken Elevhälsans teori och praktik, boken skolhälsovård, boken att 

platsa i en skola för alla samt Skellefteå kommuns riktlinjerför arbetet i elevhälsan
67

, där de 

alla anser att elevens psykiska och fysiska välmående är den viktigaste faktorn i arbetet i 

elevhälsoteamen. 

Yrkesroll 

Alla jag har intervjuat har även angett deras yrkesroll inom elevhälsan som framåtsyftande. 

Med framåtsyftande menar studie- och yrkesvägledarna att det är de som kan informera 

elever, lärare och övrig skolpersonal vad elevens valmöjligheter vid anpassad studiegång kan 

få för konsekvenser i framtiden.  Eftersom studie- och yrkesvägledaren är den som har 

kunskapen om hur elevens studier kan påverka deras yrkesframtid så faller det sig naturligt att 

det är en av deras yrkesroller inom elevhälsan. Men det innebär även att det är studie-och 

yrkesvägledaren som pratar med eleven om deras framtidsvisioner, drömmar och mål i livet.  

Genom att använda sig av Peayvs konstruktivistiska vägledningsmetod
68

 som baserar sig på 
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respekt för elevens värderingar och styrkor ger studie- och yrkesvägledaren eleven en 

möjlighet att identifiera sina behov, intressen och förutsättningar. Genom detta kan eleven få 

en möjlighet att förverkliga sina idéer och tillgodose sina behov. Samtidigt kan studie- och 

yrkesvägledaren genom att stödja eleven och ge dem de verktyg och metoder de behöver för 

att kunna ta ansvar för sin egen framtid. Man kan dra parallellers mellan Peavys 

konstruktivistiska vägledningsmodell och utredningen karriärvägledning.nu
69

, eftersom de 

båda fokuserar på hur man som studie- och yrkesvägledare kan arbeta med eleverna så att de i 

framtiden kan ta ansvar för sin egen karriärprocess. 

Skillnader i yrkesrollen  

De studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat har delade meningar angående hur mycket de 

får möjlighet att arbeta med eleverna på ett konstruktivistiskt sätt. Några av de intervjuade 

anser att de får den möjligheten genom att de på regelbunden basis har motiverande samtal 

med eleverna där får de en möjlighet att prata om framtiden med eleverna. Genom att det 

träffas regelbundet så får studie- och yrkesvägledarna en möjlighet att bygga upp förtroende 

mellan dem och eleverna och samtidigt skapa ett bra samtalsklimat där man kan stötta 

eleverna i processen att skapa sin egen framtid. Däremot har inte alla studie- och 

yrkesvägledare i min studie den möjligheten. Det beror på att det på vissa skolor faller på 

kuratorns lott att ha motiverande samtal med eleverna. Detta skapar färre tillfällen för studie- 

och yrkesvägledarna att prata om framtiden och bygga upp ett förtroende mellan dem och 

eleverna.  

 Av de studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat anger majoriteten att de fokuserar på det 

positiva och försöker se nya möjligheter för eleverna. De studie- och yrkesvägledare som inte 

anser att de har den yrkesrollen inom elevhälsan skulle gärna se att de fick en möjlighet att 

jobba mer med att lyfta de positiva och starka sidorna hos eleven, att se möjligheter och inte 

problem.   

Även om de studie- och yrkesvägledare jag intervjuat alla anger att det är deras yrkesroll inom 

elevhälsan är att ha ett framtidsperspektiv så anser en av de jag intervjuat att det perspektivet 

kunde få större plats i elevhälsoteamets arbetssätt. Hon anser att om elevhälsoteamet 

fokuserade mer på att hitta en framtidsvision för eleverna så skulle de kunna jobba mer 

långsiktigt i stället för att släcka de bränder som uppstår. 
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Multiprofessionalism och uniprofessionalism  

Flertalet av de jag intervjuat anger att de är bollplank, en stödjande och upplysande aktör, till 

de övriga deltagarna inom elevhälsan där man även tillför sin egen bild och tolkning till de 

olika elevfallen i elevhälsan. Genom detta agerande intar studie- och yrkesvägledarna en 

multiprofessionell
70

 gestalt där de intar en generalistroll och kliver utanför sin egentliga 

yrkesroll. Detta har en positiv effekt på arbetet inom elevhälsan. Genom att studie- och 

yrkesvägledarna och övriga aktörer inom elevhälsan arbetar över sina yrkesprofessioner så 

bidrar de till att elevhälsateamets gemensamma kunskapskompetens utvecklas och arbetet 

inom elevhälsan får en mer sammansvetsad och likriktad natur. Detta överensstämer med de 

riktlinjer Skellefteå kommun har angett för elevhälsaarbetet där man bland annat kan läsa: 

Personalgrupperna ska samarbeta förebyggande och lösa olika problem som främjar 

samspel, relationer och kommunikation - både mellan individer, mellan grupper och inom 

skolan som system
71

. 

Jag ser även kopplingar till Hjörnes och Själös resonemang där de anser att genom en 

multiprofessionalism inom elevhälsoteamet får man en garanti för att många kompetenser kan 

utnyttjas i arbetet med eleverna. Genom denna breda kompetens kan man stärka de elever som 

är i behov av det, och samtidigt arbeta förebyggande för att så få elever som möjligt ska 

behöva må fysiskt och psykiskt dåligt i skolan
72

. 

Trots att de allra flesta skolorna har ett öppet klimat i elevhälsoteamen så finner jag att det är 

skillnader mellan skolorna. Två av de jag intervjuat uppger att aktörerna inom elevhälsan 

håller på sina yrkesroller och det är svårt att kliva in på andras yrkesområden. En tydligare 

indelning av uniprofessionalism
73

 råder på dessa skolor. Trots detta anser studie- och 

yrkesvägledarna att de kan komma med nya tankar och idéer för att hitta lösningar som 

gagnar eleverna även om det inte är det öppna klimat de skulle vilja att det var. En intressant 

aspekt i detta är att dessa studie- och yrkesvägledare arbetar på två olika skolor var och de 

påtalar att detta problem endast finns på en av de skolor de arbetar på.  
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Studie- och yrkesvägledaren inom elevhälsan 

Av de studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat anser alla utom en att de ska medverka i 

elevhälsan. De som är positiva till en medverkan anser att ju fler yrkesgrupper som medverkar 

i elevhälsan desto mer kompetens finns det för att stötta eleverna. De anser att de med sina 

kunskaper om hur elevens olika studieval påverkar elevens framtida möjligheter att komma in 

på arbetsmarknaden har en självklar plats i elevhälsan. Som en av dem uttrycker sig: 

Vi får inte glömma att skolans viktigaste roll är att förbereda eleverna för 

yrkeslivet, och det är vi som studie- och yrkesvägledare som har de mesta 

kunskaperna kring hur studier och arbete påverkar varandra. Om vi inte skulle 

medverka i elevhälsan, vem ska då informera eleverna vad eras val kan få för 

konsekvenser i framtiden? 

Men trots att flertalet av de jag intervjuat anser att studie- och yrkesvägledarna ska medverka i 

elevhälsan så ser inte alla det som en självklarhet. En studie- och yrkesvägledare i min studie 

ställer sig tveksam till medverkan i elevhälsan. Han anser att kommunen inte bryr sig speciellt 

mycket om studie- och yrkesvägledaren i elevhälsan utan att de mest är med för att det står att 

de ska vara det i kommunens policy. Han tycker att om kommunen vill att studie- och 

yrkesvägledaren ska vara med i elevhälsan så ska det vara så hela vägen. Han påtalar i enhet 

med utredningen från dubbla spår till elevhälsa att det saknas riktlinjer och mål med arbetet i 

elevhälsan, det anser han bidra till att studie- och yrkesvägledarens yrkesinsats i elevhälsan 

inte blir likriktad trots att kommunen eftersträvar det. 

Även om Skellefteå kommun är en av fåtalet kommuner i Sverige som har studie- och 

yrkesvägledarna som ett obligatoriskt inslag i elevhälsan enligt utredningen elevhälsan idag-

31 kommuner berättar
74

, så verkar det som om flertalet studie- och yrkesvägledare i min 

studie anser att de har en självklar plats i elevhälsan. De anser att deras kompetenser är 

eftertraktade av de andra aktörerna i elevhälsan, och att de på ett bra och positivt sätt kan 

bidra med sina kunskaper för att stötta och informera de elever de kommer i kontakt med i 

elevhälsan. 
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Diskussion 
 

Syftet med min kvalitativa studie har varit att ta fram hur studie- och yrkesvägledare i 

Skellefteå kommun ser på sin yrkesroll inom elevhälsan, vilken kompetens de får användning 

av och inte i arbetet med elevhälsan, samt vilka likheter och skillnader i elevhälsans arbete 

som finns mellan skolorna. 

Jag får uppfattningen genom mina resultat att övervägande del av studie- och yrkesvägledarna 

är positivt inställda att medverka i elevhälsan. De upplever även att de är en efterfrågad resurs 

av de andra aktörerna inom elevhälsoteamet där deras yrkeskompetens ofta efterfrågas. De 

tycker att de får använda stora delar av sin yrkeskompetens och att det är ett öppet 

samtals/diskussions klimat mellan deltagarna i elevhälsoteamen. Jag får även uppfattningen 

att studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter oftast är inom deras yrkesprofession och inte 

gränsöverträdande till någon annans profession inom elevhälsateamen. Så trots ett öppet 

diskussionsklimat där alla kan komma med förslag för att hitta en lösning som ser till elevens 

bästa, så ligger utförandet till lösningen under de specifika yrkesprofessionerna. Jag anser att 

trots att man kan se starka drag av en multiprofessionalism
75

 inom elevhälsoteamen, där man 

jobbar över yrkesprofessionerna för att skapa en så bra lösning för eleven som möjligt, så 

lever ända uniprofessionalismen kvar på flertalet skolor. 

Här kan man skapa stora diskussioner om vad som egentligen är att föredra, 

multiprofessionalism, eller uniprofessionalism? Jag anser att en lagom mix mellan dessa är att 

föredra för att få en bra balans. Genom att man håller på sin yrkesprofession så har man större 

möjlighet att bli expert på sitt område och kan genom detta bidra med specifika kunskaper. 

Däremot förespråkar jag en öppenhet mellan yrkesgrupperna så att man på ett positivt sätt kan 

utvecklas som grupp genom att man delar kunskaper och erfarenheter mellan varandra. Jag 

tror även att det är viktigt med en multiprofessionalism inom elevhälsan för elevernas skull. 

Genom min studie har det framkommit att eleverna inte alltid vänder sig till den yrkesgrupp 

som egentligen vore rimligt för deras problem, utan eleven tenderar att berätta för den vuxna 

som den känner förtroende för, oavsett om det är kurator, studie- och yrkesvägledare, 

sjuksköterskan, mentor eller någon annan skolpersonal. Då är det viktigt med ett bra 
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sammarbete mellan yrkesgrupperna så inte eleven faller mellan stolarna utan tas om hand av 

på ett professionellt sett oavsett vilken vuxen på skolan som eleven väljer att öppna sig för. 

Här kan jag se en koppling till det Berg
76

anser då han beskriver en multiprofessionell 

organisation som en organisation där personalgrupperna värnar om och känner ansvar för hela 

organisationens arbete. Därför anser jag att ett arbete över yrkesgränserna är ett måste inom 

skolan. Däremot handlar det inte om att man som studie- och yrkesvägledare ska åta sig t.ex. 

sjuksköterskans arbetsuppgifter, utan i stället hjälpa eleven att komma i kontakt med den 

yrkesprofession som är lämplig för det problem eleven har. När jag tar allt detta i beaktning så 

anser jag att trots de resultat som framkommit i undersökningen Elevhälsan idag, 31 

kommuner berättar, där minoriteten av Sveriges kommuner har studie- och yrkesvägledaren 

som en aktör i elevhälsoteamen, att studie- och yrkesvägledaren fyller en viktig funktion inom 

elevhälsan. 

Framåtsyftande 

 De studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat anger deras främsta arbetsuppgift inom 

elevhälsan som framåtsyftande och de som fokuserar på det positiva. Det är även studie- och 

yrkesvägledaren som har möjligheten att se hur eleven fungerar i arbetslivet genom de 

praktikperioder som eleven har. Därigenom kan studie- och yrkesvägledaren hitta lösningar 

genom extra praktiktid för de elever som är i behov av detta för att kunna slutföra skolan. Tar 

man bort studie- och yrkesvägledaren i elevhälsan vet jag inte vem som ska bidra med dessa 

kunskaper. Jag anser inte att det är en bra lösning att bara ha studie- och yrkesvägledaren i 

anknytning till elevhälsan utan en ordinarie plats är absolut att föredra. I utredningen Från 

dubbla spår till elevhälsan
77

 tas dessa aspekter på studie- och yrkesvägledaren upp, men trots 

att de anser att studie- och yrkesvägledaren fyller en viktig funktion genom sina specifika 

kunskaper om utbildningar och yrken så anser de att det är tillräckligt att ha studie- och 

yrkesvägledaren i elevhälsans närhet inte som ordinarie aktör i elevhälsan. Genom att endast 

ha studie- och yrkesvägledaren i anknyting till elevhälsan och inte som ordinarie aktör, så 

anser jag att det skapas det onödiga omvägar innan man kan hitta en passande lösning för 

eleven. Omvägar tenderar att ta tid, och den tiden tas från en elev som mår dåligt och behöver 

stöd och hjälp så snabbt som möjligt. Så för att främja samspel och relationer mellan individer 
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och grupper inom skolans system
78

, så är det bra att gå den närmaste vägen genom att även i 

fortsättningen låta studie- och yrkesvägledaren medverka i elevhälsoteamen. 

Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter 

När jag ser på de arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat har- förutom att 

vara framåtsyftande- inom elevhälsan, så faller de väl ut med den beskrivning Skellefteå 

kommun har för studie- och yrkesvägledare inom elevhälsan. Där deras huvudsakliga uppgift 

är att hjälpa eleven att fatta väl grundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt, 

ansvara för vägledning till elever, vidga perspektivet för eleven genom att informera eleven 

vad deras val kan få för konsekvenser i framtiden och stödja lärare och övrig personal i 

arbetet kring eleverna så att de kan nå sina studiemål. Genom detta drar jag slutsatsen att 

studie- och yrkesvägledarens huvudsakliga uppgift inom elevhälsan är att vara studie- och 

yrkesvägledare, den som kan stödja eleven och övrig skolpersonal med studie och 

yrkesrelaterad information. För en elev inom grundskolan är det av yttersta vikt att få relevant 

information hur deras studier idag påverkar deras framtida yrkesliv. I alla diskussioner kring 

skola och skolans mål får vi inte glömma bort en av skolans absolut viktigaste uppgifter är att 

förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv. Tar man detta i beaktning så anser jag att studie- 

och yrkesvägledaren är en ytterst viktig person på skolan. Att då utesluta dem ur elevhälsan 

känns för mig obegripligt. Vem är det då som ska informera eleverna konserverna av deras 

handlande? Återigen återkommer min åsikt att studie- och yrkesvägledaren bör ha en 

obligatorisk plats i elevhälsan. 

Studie- och yrkesvägledaren i elevhälsan 

 Av de studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat är det bara en som anser att de inte ska 

medverka inom elevhälsan som elevhälsan är uppbyggd idag. Han barserar sin åsikt på att det 

är alldeles för otydliga riktlinjer från kommunens sida vad elevhälsans arbetsuppgifter består 

av
79

. Han påpekar även att de inte arbetar mot uppsatta mål inom elevhälsan utan bara mot 

strävandemål vilket leder till att skillnader och tolkningar av dessa strävandemål uppstår. Han 

efterfrågar fler, bättre och framför allt tydligare mål med arbetet inom elevhälsan. Genom 

detta tror han att man kan få ett mer likriktat och bättre arbete med elevhälsan och det skulle 

ge eleverna stora vinningar. Han anser att med dessa förbättringar så ser även han vinsten för 

eleverna med att ha studie- och yrkesvägledaren i elevhälsan.  
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Jag tycker, trots min ståndpunkt att studie- och yrkesvägledaren ska medverka i elevhälsan, att 

han har många bra åsikter när han anser att studie- och yrkesvägledaren inte bör medverka 

som organisationen är idag. När jag läser i utredningen Elevhälsan idag, 31 kommuner 

berättar att de flesta kommuner arbetar för ett mer likriktat arbete med elevhälsan- och så gör 

även Skellefteå kommun på papperet-för att eleverna inte ska bli olika bemötta med deras 

problem beroende på vilken skola de går på, så har jag svårt att se en koppling till att 

elevhälsoteamens personal står under olika chefer inom Skellefteå kommun. Fram till den1 

juni 2011 gick de under samma chef, men i samband med att den nya skollagen då trädde i 

kraft blev det även förändringar i ledningspositionerna inom kommunen och en omfördelning 

kom till stånd. Som jag tidigare beskrivit så är i dagsläget är alla aktörer, förutom studie- och 

yrkesvägledaren, inom elevhälsan under en chef, och studie-och yrkesvägledaren har en annan 

chef. Detta har lett till att studie- och yrkesvägledarna inte alltid blir inbjudna till de träffar 

som övriga medlemmar inom elevhälsan har, det har även förekommit att studie- och 

yrkesvägledarna blir inbjudna på delar av träffarna, men inte hela träffen. Detta anser jag vara 

ett motsägelsefullt sätt att arbeta när kommunen i sin policy har inskrivet att man vill jobba 

för en mer likriktad elevhälsa. Hur ska man kunna göra det om inte alla aktörer inom 

elevhälsan blir inbjuda på alla möten för elevhälsan? Jag anser att man på detta sätt skapar ett 

utanförskap för studie- och yrkesvägledarna i arbetet med elevhälsan. Här bör förtydligas att 

det inte är de andra aktörerna inom elevhälsoteamen som skapar detta utanförskap utan detta 

är en effekt av att elevhälsoteamens olika medlemmar står under olika chefer. De studie- och 

yrkesvägledare jag har intervjuat anger alla att de inte känner något utanförskap i de 

elevhälsoteam där de ingår. Däremot finns det några som efterfrågar mer samarbete inom 

elevhälsoteamen. 

Yrkeskompetenser  

De studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat anger att får bra användning av deras 

yrkeskompetenser i arbete med elevhälsan. Det är endast två som anser att det skulle kunna 

utföra fler arbetsuppgifter. De anger motiverande samtal och mer sammarbete med 

mentorerna som exempel på fler arbetsuppgifter. Jag upptäcker igenom mina resultat att den 

största skillnaden på arbetsuppgifterna ligger i vem som håller de motiverande samtalen. På 

några skolor är det studie- och yrkesvägledaren som har dessa och på andra skolor är det 

kuratorn. Jag anser att motiverande samtal kan hållas av både studie- och yrkesvägledaren och 

kuratorn beroende på vem av dessa som har bäst relation till den elev som har behov av 

samtalet. Jag tycker att det viktigaste är att en och samma håller dessa samtal med den elev de 
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påbörjat samtala med, och att de hålls kontinuerligt för att få ett så bra resultat som möjligt av 

samtalen.  

Variation i arbetsuppgifter 

De största variationerna mellan vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledarna har verkar 

bero på vilken skola det är, inte vem som är studie- och yrkesvägledare. Detta blir extra 

tydligt i de fall där studie- och yrkesvägledaren påtalar att arbetsuppgifterna och sammarbetet 

inom elevhälsoteamen skiljer sig mellan de skolor de arbetar på. Jag har dragit en slutsats att 

det är de andra aktörerna inom elevhälsoteamens personligheter, samt kulturen på skolorna 

hur man tidigare har arbetat med studie- och yrkesvägledaren inom elevhälsoteamen som är 

avgörande hur studie- och yrkesvägledarens yrkeskompetenser tas till vara på i 

elevhälsoteamen.  

Genom min studie anser jag att har det framkommit att det är skillnader i hur man arbetar med 

studie- och yrkesvägledarens yrkeskompetens beroende på vilken skola det är, inte vem som 

är studie- och yrkesvägledare. Jag anser även att trots Skellefteå kommuns intentioner om att 

få ett mer likriktat arbete med elevhälsan genom den nya policy de har, samt den 

omorganisation de har gjort, inte nått ända fram än. Det intryck jag fick när jag intervjuade 

studie- och yrkesvägledarna var att de inte var nöjda med den organisation som nu råder. De 

anser att deras chef är en väldigt kompetent chef som arbetar hårt för att stödja studie- och 

yrkesvägledarna i deras arbete med elevhälsan, men det hjälper inte när de inte ens blir 

inbjudna till träffar med de andra aktörerna inom elevhälsan eftersom de glöms bort av övriga 

elevhälsans chef. Jag anser att för att få en bra och likriktad elevhälsa inom Skellefteå 

kommun så bör alla aktörer inom elevhälsan stå under samma chef. Jag har svårt att se att 

man kan främja ett gott samarbete inom elevhälsoteamen om man inte kan sammarbeta i 

ledningstoppen, för om ledningen inte kan sammarbeta hur ska de då kunna ställa krav på att 

de övriga i elevhälsan ska kunna göra det? Jag anser att kommunen behöver se över sin 

ledning för elevhälsans aktörer om de även i framtiden vill ha framgångsrik elevhälsa.  

 

Metoddiskussion 
 

I min studie har jag valt att enbart intervjua studie- och yrkesvägledare och se på deras arbete 

inom elevhälsan från deras synsätt. Det hade även varit intressant att intervjua andra 

medlemmar inom elevhälsan och studie- och yrkesvägledarnas chef för att få deras 
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synpunkter på studie- och yrkesvägledarens medverkan och yrkesroll inom elevhälsan. Det 

hade även varit intressant att jämföra hur olika kommuner arbetar med elevhälsan, och vilka 

som medverkar i elevhälsan där. Men jag ansåg redan på planeringsstadiet att det skulle bli ett 

alltför omfattande område att studera och valde därför att enbart koncentrera mig på studie- 

och yrkesvägledare inom Skellefteå kommun. 

Eftersom jag har intervjuat sex stycken studie- och yrkesvägledare ger denna studie ingen 

generell sanning hur det ser ut på alla skolor i kommunen. Det har aldrig heller varit min 

mening utan min studie syftar på att höra hur dessa olika studie- och yrkesvägledare ser på 

just sitt arbete inom elevhälsan samt om deras kompetenser används på olika sätt beroende på 

vilken skola de jobbar på.  

Avslutning 
Det har varit intressant att genomföra denna studie. Jag hade innan jag påbörjade min studie 

en uppfattning av att studie- och yrkesvägledarens hela yrkeskompetens inte används inom 

elevhälsan. Men resultatet från min studie visar att de flest studie- och yrkesvägledarna får 

använda alla sina kunskaper, både de som de lärt sig genom studie- och yrkesvägledare 

utbildningen, kunskaper de fått genom erfarenhet i deras arbete som studie- och 

yrkesvägledare, men även kunskaper som deras tidigare arbetsliv har bidragit till. 

De arbetsuppgifter som de studie- och yrkesvägledare jag har intervjuat anser att de skulle 

kunna arbeta mer med är det förebyggande arbetet med elevhälsan för att minska att antalet 

elever kommer i kontakt med elevhälsoteamet. Men trots detta så anser jag att det verkar som 

att det i de allra flesta fall används alla erfarenheter, kunskaper och metoder som finns inom 

elevhälsoteamen för att hitta en lösning som passar eleven, oavsett vem i elevhälsoteamet som 

står bakom den kunskapen. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till SYV 

 Medverkar du i elevhälsan? 

 I vilken skola handlar intervjun om? 

 Hur ofta har ni träffar? 

 Vilken funktion har du inom elevhälsan? 

 Vad har du för arbetsuppgifter inom elevhälsan? 

 Hur får du användning av din yrkeskompetens inom elevhälsan? 

 Anser du att du skulle kunna ha någon mer funktion inom elevhälsan? 

 Vilken i så fall? 

 Hur kan du stötta eleverna? 

 Hur väl anser du att de andra inom elevhälsan vet vilken din yrkeskompetens är? 

 Hur ser ledningen på er yrkesroll inom elevhälsan? 

 Är ledningen insatt i vilka dina yrkeskompetenser är?  

 

 Anser du att SYV ska vara med i elevhälsan? 

o Om ja-varför? 

o Om nej-varför? 

 


