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SAMMANFATTNING  

Syftet med vår studie är att beskriva och förstå hur rektorer och studie- och yrkesvägledare 

upplever studie- och yrkesvägledarens uppdrag inom studie- och yrkesorienteringen.  

De forsknings frågor vi utgått från är, Hur beskrivs studie- och yrkesvägledarens uppdrag av 

rektorerna och studie- och yrkesvägledarna? Hur beskrivs samarbetet mellan studie- och 

yrkesvägledarna och övriga personalgrupper vad gäller studie- och yrkesorientering? Hur 

använder rektorerna respektive studie- och yrkesvägledarna Skolverkets allmänna råd och 

kommentarer kring studie- och yrkesorienteringen? Vi har valt att genomföra en kvalitativ 

studie och vi har använt oss av intervjuer som metod vid insamling av data. Resultatet vi kom 

fram till är att studie- och yrkesvägledarna anser sig vara lyckligt lottade i sin profession. De 

uppskattar att få jobba i nära kontakt med eleverna och i en social miljö. De framhåller att de 

ser sitt uppdrag som en viktig del av skolans verksamhet. Det framkommer dock att det inte är 

helt självklart vad uppdraget ska innehålla, och att vissa arbetsuppgifter kan ta fokus från de 

huvudsakliga uppdraget. De lösningar på problemet som lyfts fram är att dels införa 

arbetsbeskrivningar, dels se till att ledningen ges möjlighet till större insyn i studie- och 

yrkesvägledares kompetens. Rektorerna uttrycker en uppskattning av studie- och 

yrkesvägledarens uppdrag, men kan samtidigt inte helt klart redogöra för vilka delar 

uppdraget bör innefatta, för att skolan ska kunna nyttja professionens kompetens till fullo. 

 

 

SÖKORD 
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1. INLEDNING 

I vår studie undersöker vi studie- och yrkesvägledarens uppdrag i den studie- och 

yrkesorientering som förekommer i skolan. Anledningen till att vi valt just detta område, är att 

vi vid ett flertal tillfällen under utbildningens gång stött på olika typer av förklaringar av vad 

som ingår i studie- och yrkesvägledaruppdraget. Dessa yttranden har vi hört vid möten som vi 

haft med yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare, under våra praktikperioder samt i de 

samhällsdebatter som berör området. Uppfattningen vi erhållit är att det inte upplevs helt 

självklart vad uppdraget ska innehålla. Eftersom vi nu är i startgroparna för att själva träda in i 

detta uppdrag, känns det intressant att ta reda på om denna uppfattning är utbredd och vad det 

är som gör att uppdraget upplevs på detta sätt. Med anledning av detta vill vi ta reda på hur 

uppdraget beskrivs och upplevs av studie-och yrkesvägledare respektive rektorer verksamma i 

grundskolan, eftersom studie-och yrkesvägledare anses ha en central roll inom studie- och 

yrkesorientering ute i landets skolor, vilket även står att läsa i rekommendationerna av 

Skolverket de Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering(Skolverket 

2009). 

Sociala problem i samhället grundläggs i tidig ålder enligt Sarason (1980), och eftersom barn 

till stor del vistas i skolmiljön blir skolvistelsen avgörande för elevernas förberedelse inför 

vuxenvärlden. Skolan kan härmed ses som ett minisamhälle som på olika sätt återspeglar 

verkligheten utanför skolans väggar. Därmed är det av yttersta vikt att skolan ger en rättvis 

bild av hur samhället utanför skolan ser ut. Dessutom har vi ett samhälle som ställer allt högre 

krav på eleverna. Detta visar sig i en del avgörande val, såsom exempelvis språkvalet i årskurs 

fem, inför årskurs sex.  

I en avhandling som berör omvandling i arbetslivet av Hanson (2004), tas det upp hur 

arbetsmarknaden idag kontinuerligt genomgår stora förändringar och skiftningar. Detta bidrar 

till att eleverna har allt större krav på att hålla sig uppdaterade och vara konkurrensstarka inför 

inträdet på arbetsmarknaden. Vidare visar det sig att det är viktigt att den enskilde individen 

kan omvandla sin kompetens och anpassa sig till arbetslivets flexibla villkor. I en motion till 

Sveriges riksdag (2010) om utökning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan, 

framkommer det att utbildningsutbudet ökar allt mer och därmed också behovet av studie- och 

yrkesvägledningen. I en OECD rapport (2004) identifieras staternas ambition att öka 

valmöjligheterna för alla elever inom OECD länderna inför utbildningsval, samt 

iordningsställande av system som tillfredsställer behoven av vägledning, som finns under hela 

livet. Tilläggas kan att skoldebatten, om de högre och ökande krav som ställs på eleverna, 

enligt vår mening varit het i media på senare tid.  Vilka är det då som ska stödja eleverna och 

lotsa dem fram i det hav av möjligheter som eleverna står inför. 

 

 



 7 
Caroline Blomqvist & Christina Siddique    

Vt-2012 

Examensarbete, 15 hp 

Studie och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

 

 
 
 
 

När vi sökte information om ansvaret för studie- och yrkesorienteringuppdraget i skollag 

(2010) och läroplaner (2011) upptäckte vi att det inte går att urskilja några tydliga riktlinjer 

för detta. Där erfar vi att man har missat de viktiga delarna rörande studie-och 

yrkesorientering, delar som borde vara betydelsefulla och centrala delar av styrdokumenten. 

Studie- och yrkesorientering finns för att kunna erbjuda eleven en helhetsförståelse för sin 

skoltid och ska ge eleven tillfällen att utforska sina möjligheter till vidareutbildningar och 

yrkesvägar i vårt samhälle. Vi blev nyfikna på hur studie-och yrkesvägledare uppfattas och 

fungerar ute på skolorna när riktlinjerna kring studie- och yrkesorientering är till synes 

bristfälliga i styrdokumenten. Vi befarar att det ges för stort utrymme för tolkningar i 

styrdokumenten, vilket kan resultera i att nyttjandet av studie-och yrkesvägledare blir olika 

beroende på hur tolkningen görs.  

Yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare som vi varit i kontakt med under olika tillfällen, 

uttrycker dessutom en brist i att det inte finns någon arbetsbeskrivning för yrkesgruppen. Den 

beskrivning som vi erhållit från dessa yrkesverksamma är att studie- och yrkesvägledare skall 

vara en spindel i nätet när det gäller studie- och yrkesorienteringen. De menar att svårigheter 

kan uppstå när det tillkommer arbetsuppgifter vid studie- och yrkesvägledarens bord som 

även annan personal skulle kunna göra, och som tar tid ifrån de egentliga huvuduppdraget 

som berör studie- och yrkesorientering. Vi anser att studie- och yrkesvägledare har mycket att 

tillföra med den gedigna kompetens som de besitter, samt att många har ett stort engagemang 

och vilja i sitt uppdrag. Vidare beskriver de yrkesverksamma studie- och yrkesvägledarna att 

de upplever hinder i utförandet av studie- och yrkesorienteringen då det råder ovisshet om vad 

uppdraget ska innehålla, beroende på avsaknad av direktiv från skolledningen. Henrysson 

(1994) menade på tidigt nittiotal att det krävs radikala förändringar för att få till ett samarbete 

gällande studie- och yrkesorienteringen, och att det är hela skolans ansvar. Henrysson menar 

att det krävs ett nytt förhållningssätt till studie– och yrkesorienteringsverksamheten och att all 

berörd personal tar sitt ansvar gällande detta. 

Skolan är till för eleven och allt som händer där avspeglar sig till viss del i hur det sen går för 

eleven. Studie- och yrkesorienteringen är en viktig komponent i elevens utbildning, anser vi. 

Det är oerhört viktigt att skolan lyckas med sitt uppdrag eftersom den enskilde individen och 

samhället kommer att få utdelningen, för hur det senare går för eleven. Förr eller senare 

beträder eleverna arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta vill vi undersöka just studie- och 

yrkesvägledare och rektorer i grundskolan, eftersom vi är nyfikna på hur de beskriver och 

upplever studie-och yrkesvägledaruppdraget i studie- och yrkesorienteringsverksamheten.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur rektorer och studie- och 

yrkesvägledare upplever studie- och yrkesvägledarens uppdrag inom studie- och 

yrkesorienteringen. 

2.1 Frågeställningar: 

 Hur beskrivs studie- och yrkesvägledarens uppdrag av rektorer och studie- och 

yrkesvägledare? 

 

 Hur använder rektorer och studie- och yrkesvägledare Skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer om studie- och yrkesorientering? 

 

 Hur beskrivs samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och övriga 

personalgrupper, omkring studie- och yrkesorientering av rektor och studie- och 

yrkesvägledare? 

 

 

3. BEGREPPSFÖRKLARING  

Studie- och yrkesvägledarverksamheten kan delas upp i tre delar: 

o Studie- och yrkesvägledaruppdraget: studie- och yrkesvägledning samt 

yrkesorientering 

o Studie- och yrkesvägledning: vägledande samtal kring studier och yrken 

o Studie- och yrkesorientering: information och vägledning om arbetsmarknaden 

Skolledare: den som är ytterst ansvarig för den lokala skolverksamheten, såsom rektor eller 

annan person. 

Övriga personalgrupper: lärare, specialpedagoger, elevhälsa - all den personal som ingår i 

elevernas utbildning. 

Uppdraget: Alla de åtaganden som studie- och yrkesvägledaren utför baserat på skollagen, 

förordningar, föreskrifter och lokala mål, såsom studie- och yrkesorientering, studie- och 

yrkesvägledning. 

Administrativa uppgifter: övergripande tillsyn av individuella studieplaner och elevers tillval, 

APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt annan dokumentation med elever omkring elevers 

studiegång.         
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4. BAKGRUND 

Avsnittet inleds med en beskrivning av hur studie- och yrkesvägledaruppdraget kring studie– 

och yrkesorienteringen framställs i olika styrdokument, och hur detta uppdrag har förändrats 

över tid. Därefter följer en redogörelse av vad litteraturen med koppling till studie- och 

yrkesvägledaruppdraget påvisar. Vidare vad litteraturen uppvisar i koppling till samarbetet i 

skolan kring studie- och yrkesorienteringsverksamheten. Slutligen följer en teoretisk ansats 

rollteorier, som vi tar hjälp av för att öka vår förståelse i resultatet som framkommer. 

Sammanfattningsvis tydliggör bakgrunden en del av den kunskap som finns på området.  

4.1 Styrdokumentens framskrivning av innehåll och ansvarsområden i studie- och 

yrkesvägledning och studie- och yrkesorientering 

De olika styrdokumenten nedan beskriver studie- och yrkesvägledningen och studie- och 

yrkesorientering på lite olika sätt. Dessa riktlinjer är viktiga för vår studie, då studie- och 

yrkesvägledaruppdraget till stor del grundas på dessa dokument i skolan. 

4.1.1 Skollagen 2010:800  

I skollagen står det att eleverna ska ha tillgång till personal med sådan kompetens, att 

elevernas behov av studie- och yrkesvägledning inför framtida utbildning och 

yrkesverksamhet tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till 

vägledning. Personen som ska utföra studie- och yrkesvägledningen, ska ha en utbildning som 

är avsedd för verksamheten. Studie- och yrkesvägledaruppdraget i dagens Sverige kan 

emellertid se relativt olika ut då dess omfattning och arbetsuppgifter inte regleras i lag. Det 

blir därmed upp till rektor och skolledning att avgöra hur uppdragets omfattning och innehåll 

ska se ut. 

4.1.2 Läroplan 2011 (Lgr11)  

I läroplanen för grundskolan beskrivs studie- och yrkesvägledarens uppdrag (eller den som 

har motsvarande uppgifter) i korthet. Studie- och yrkesvägledare ska informera och vägleda 

eleverna inför kommande utbildning och arbetsmarknad samt att vara ett stöd för övriga 

personalgrupper i studie- och yrkesorienteringsinsatser. Vidare står det att rektors ansvar är att 

organisera studie- och yrkesorienteringsverksamheten. 
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4.1.3 Gymnasieskolans läroplan 2011 (Gy11) 

I gymnasieskolans läroplan nämns inte yrkesgruppen studie- och yrkesvägledare med denna 

titel utan benämns som ”den personal som ska bidra med underlag för elevernas utbildning 

och yrke samt informera och vägleda eleverna inför olika val”. 

4.1.4 Allmänna råd och kommentarer om studie och yrkesorientering 2009 

De allmänna råd och kommentarerna är rekommendationer som ska utgöra ett stöd för studie- 

och yrkesorientering på skolorna när de planerar, organiserar och utför studie- och 

yrkesorientering för eleverna.  

Rekommendationer till stöd för hur skolans författningar (lagar, 

förordningar och rekommendationer) kan tillämpas. Ett Allmänt råd utgår 

från en författning eller flera författningar. Råden bör således följas om inte 

kommunen och skolan inte kan visa att man genomför utbildningen på 

andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås. (Skolverket 

2009) 

Rekommendationerna skapades av Skolverket då det i utvärderingar 2005/2007 framkom att 

det fanns brister i skolorna omkring studie- och yrkesorientering.  Brister påvisades vad gällde 

styrning och ledning av studie- och yrkesorientering, i förhållande till resursfördelning samt 

rörande samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vidare framkom det att området var lågt 

prioriterat och inte har engagerat de olika yrkeskategorierna på skolorna som man hade 

planerat och tänkt i läroplanerna.                                                                   

Rekommendationerna utgår från forskning inom studie- och yrkesvägledning, men även 

utvärderingar och erfarenheter från skolorna. Förhoppningen med rekommendationerna är att 

de ska bidra till en likvärdig och högkvalitativ studie- och yrkesorientering i alla skolformer i 

Sverige. Rekommendationerna kan också användas för att kvalitétssäkra den studie- och 

yrkesorienteringen man har på skolan. Rektor är ansvarig för att de nationella målen för 

verksamheten mynnar ned i en lokal arbetsplan som följs upp och utvärderas. Inledningsvis 

behandlar rekommendationerna hur skolledning/rektor bör hantera ramarna för studie- och 

yrkesorienteringen, och här finns råd om hur man ska tydliggöra ansvaret på skolan för detta 

bland studie- och yrkesvägledare samt annan berörd personal. Det beskrivs också hur 

samarbetet med all berörd personal kring studie- och yrkesorientering ska genomföras, 

uppföljas och utvärderas. Rektor uppmanas också ta tillvara den kompetens som studie- och 

yrkesvägledare besitter för att stödja denna verksamhet. Rekommendationerna speglar vikten 

av ständig kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare samt övrig berörd personal. 

Rekommendationerna lägger därtill stor vikt vid samarbete mellan all berörd personal.                                                                                     
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4.2 Uppdragets utveckling under 1900-talet 

I avhandlingen av Nilsson (2005) beskriver författaren uppkomsten av den förste studie- och 

yrkesorienteringsspecialisten på 1950-talet. År 1969 skapades även en organiserad studie- och 

yrkesorienteringsverksamhet. Nilsson poängterar att det var ungefär vid denna tid som man 

tillsatte en studievägledare på högskolan, den första i denna typ av skola. Under 1960-talet 

renodlades uppdraget och man ansåg att det borde finnas en person verksam i skolan, med 

specialistkunskaper rörande studie- och yrkesvägledaruppdraget. År 1972 kallas denna person 

för Syokonsulent. Syftet var att denna person skulle medverka till att minska avhopp, felval 

och yrkesbyten. Under 1980-talet utvecklades studie- och yrkesorienteringen ytterligare, 

likaså utvecklades samarbetet med lärarna på skolorna i en mer positiv riktning. Vid denna tid 

ändras även namnet på uppdraget till Syofunktionär. År 1994 uppstod ett dilemma. 

Vägledaren fick ofta dubbla roller, dels som vägledare, dels som en person som skulle 

marknadsföra den skola som personen var verksam vid. Därmed uppstod frågor om 

vägledarens neutralitet. Vidare in på 2000-talet började man namnge uppdraget som studie- 

och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare begreppet har alltså förändrats genom tiderna, 

Nilsson menar att dessa namnbyten kan försvåra för oinvigda att förstå vad uppdraget innebär.  

Franke-Wikberg(1981) har gjort en analys av studie- och yrkesorienteringens framväxt i 

Sverige som tar upp hur man under sista skolåret på grundskolan under 1920-talet gav 

eleverna yrkesrådgivning i form av studiebesök och vägledning. Detta gjorde man för att 

förbereda eleverna inför de beslut som skulle fattas. De krav man hade på vägledaren var att 

personen skulle ha hög sakkunskap, samt inneha metoder i att få fram individens unika anlag 

och fallenhet. Vidare tar författaren upp hur staten ville att skolan skulle ta ett större ansvar 

och påvisa engagemang samt att staten skulle ha ett uppföljningsansvar. Tanken med 

yrkesvalsvägledning användes som en röd tråd genom all undervisning och därmed var det vi 

idag kallar studie- och yrkesorienteringsverksamhet född. 

4.3 Studie- och yrkesvägledaruppdraget. 

Skolverkets kvalitetsgranskning (2008) av studie- och yrkesvägledningen som hela skolans 

ansvar pekade på brister i ansvarsfrågan kring studie- och yrkesvägledningen. I styrdokument 

används begreppet studie och yrkesorientering, i praktiken används dock ett flertal andra 

begrepp som vägledning, studie- och yrkesvalsprocess och karriärvägledning som främst 

förknippas med studie-och yrkesvägledaren, eller ingen alls om man har otur. Detta kan 

därmed bli något förvirrat, med olika begrepp.  Något som ska vara allas ansvar blir ingens 

ansvar. Granskningen bygger på Skolverkets rapporter från år 2005 och år 2007, där det 

påvisades allvarliga brister i verksamheten. Lägesbeskrivningar från åren 2005 och 2007 

bekräftas även i uppsatser från de tre vägledarutbildningarna som finns i landet. Resultaten 

pekar på stora och tydliga skillnader mellan kommundelarna både i tillgång och innehåll av 

studie och yrkesvägledning.  
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Den gemensamma nämnaren i skillnaderna var styrning och samverkan. Granskningen 

påtalade vikten av vägledning på olika plan för att tillägna sig kunskap för att medvetet förstå 

olika studieval och yrkesval. Vidare framhävdes vinsten av att eleverna genom vägledning får 

en större insikt i sina styrkor och svagheter och hur man stärker eleven för att bli sitt allra 

mesta jag. Vidare talar man om smal och bred vägledning, där smal vägledning är den som 

utförs av studie- och yrkesvägledaren. Den breda vägledningen utförs genom insatser från 

övriga delar av skolan genom exempelvis karriärkunskap och medvetandegöra hur man gör 

olika val i livet. Här ska även entreprenörskap och eget företagande framhävas. Denna typ av 

undervisning föreslår man att det görs utanför skolans väggar, för att komma ifrån den slutna 

världen som skolan är. Granskningen hävdar också att man bör skapa större kontaktytor mot 

samhället och arbetsliv för eleverna. Tyvärr visar det sig att många skolor väljer bort den 

breda vägledningen i dagens skolor.  Granskningen föreslår en rad olika lösningar på 

ovanstående problem. En sätt är att ta bort decentraliseringen av mål och resultat och istället 

ha tydliga nationella mål av de olika yrkesgrupperna i skolan. Vidare lösningar skulle kunna 

vara att göra vägledningen mer synlig i verksamheten genom att lägga den på läroplansnivå, 

där vägledningen skulle få större genomslagskraft. Ytterligare lösningar kan vara krav på 

kvalitétsredovisning inom vägledning och yrkesorientering. Granskningen ställer sig frågande 

till om det finns för mycket friutrymme inom studie- och yrkesvägledarens roll idag, hur en 

del kan vara fast i gamla mönster och perspektiv, och hur ett nytänkande krävs för att möta 

dagens elever.  

I WSP (William Sale Partnership-konsultföretag inom analys och strategi)tas ansvarsfrågan 

kring kvalitén i vägledningen upp och hur det beskrivs vara rektorernas ansvar och att det 

krävs kompetensutveckling hos dessa för att kunna ta vara på studie- och yrkesvägledarnas 

fulla kompetens, för att utveckla rollen och utöka tjänsterna. Tydligheten i studie- och 

yrkesvägledarrollen behöver stärkas i arbetslagen och skolan, för att dra nytta av 

kompetensen. Slutligen poängterar granskningen innebörden av att studie- och 

yrkesvägledaren ofta är ensamma inom sin profession på skolan och hur svårt det kan vara att 

kämpa med en målbild som ingen annan delar på skolan. Dessa resultat bekräftades också i en 

kartläggning av studie och yrkesvägledning i Värmland, WSP (2008). Vad som är gemensamt 

för dessa rapporter är att de visar på tydliga och stora skillnader i studie- och 

yrkesvägledningen mellan olika kommuner, både när det gäller tillgång och innehåll. 

Kvalitetssäkringen för uppdraget hade i Värmland till stora delar lagts på studie- och 

yrkesvägledare istället för på skolledningen och kommunernas politiskt ansvariga. Skolverket 

fastställer kvalitétsbegrepp utifrån hur skolan uppfyller nationella mål, måluppfyllelsekrav 

och riktlinjer för lokala mål. Dessa lokala mål utgår från de nationella målen samt hur 

skolorna arbetar med kvalitetsutveckling utifrån deras lokala förutsättningar.  
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WSP (2008) identifierade en rad problem. Problemen ämnar de åtgärda, då Värmland satt som 

mål att vara världsbäst på vägledning år 2020. Det framgår i rapporten att många av studie- 

och yrkesvägledarna upplevde att deras kompetens inte användes till fullo. Det framkom även 

att de ofta fick utföra arbetsuppgifter som upplevdes som mindre kvalificerade och som kunde 

ha lagts på exempelvis administrativ personal, såsom framställning av data. Själva tyckte 

studie- och yrkesvägledarna att deras huvuduppgift borde vara studie- och yrkesvägledning, 

informera om arbete och utbildning samt utveckla samarbetet med lärare på skolan och 

personer i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledarna ansåg att det finns en okunskap omkring 

vad de är utbildade till och vad uppdraget innehåller, särskilt hos lärare, rektorer och 

skolchefer.  

Det framkommer att studie- och yrkesvägledare själva anser att deras specialkompetens är 

studie- och yrkesvägledning, men att detta också är vad de jobbar minst med. Denna 

okunskap hos rektorer, om vad studie- och yrkesvägledare har för kompetenser, kan bidra till 

att arbetsuppgifter som även annan personal kan utföra hamnar på deras bord. Det kan bidra 

till att göra uppdraget otydligt i vilka arbetsuppgifter som det ska innefatta. En annan 

bidragande orsak som framkom angående uppdragets otydlighet, var att det på grund av 

otydligheten i statliga styrdokument saknas lokala styrdokument för studie- och 

yrkesvägledarens uppdrag. Vidare framkom det att det fanns ett stort behov av att stärka 

yrkesrollen och uppdraget. Sammanfattningsvis föreslogs följande steg för att Värmlands 

kommuner skulle kunna uppnå målet att bli världsbäst på vägledning; att öka kunskapen hos 

alla berörda på skolan om studie- och yrkesvägledares specialkompetens, nämligen 

vägledning. 

I en studie av Skolöverstyrelsen (1991) framkommer det att studie- och 

yrkesvägledarverksamheten ute på skolorna i Sverige har en väletablerad och uppskattad roll i 

skolans verksamhet. Detta bekräftas av både elever och personal. Vidare beskriver studien 

vad övriga personalgrupper anser vara studie- och yrkesvägledarens arbetsområden. För det 

första informationen om studievägar och arbetsmarknad. För det andra anpassade lösningar 

omkring elever i behov av stöd. Det tredje området omfattar varierande uppgifter i form av 

administration, främst i samband med praktik. Studie- och yrkesvägledaren är uppskattad 

även av rektorerna, då de uppskattar kompetensen kring vägledning, arbetsmarknad och vilka 

utbildningsmöjligheter som finns för eleverna samt konsekvenser av olika val. Det sist 

nämnda området är särskilt uppskattat av rektorerna då detta område är under ständig 

förändring med mycket olika komplexa system att hålla reda på och isär. Vidare belyser 

studien att begreppet vägledning är oklart för många inom skolans värld, förutom för studie- 

och yrkesvägledarna själva. Det är därför av vikt att studie- och yrkesvägledare är tydliga i 

personalgrupperna med vad studie- och yrkesvägledning är och innehåller, för att undvika 

missförstånd.                                                                                                                       
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Fortsättningsvis framkom det hur studie- och yrkesvägledare upplevde sig otillräckliga och 

hade dåligt samvete över att inte kunna göra mer för eleverna. Anledningen till känslan av 

otillräcklighet berodde främst på tidsbrist, de hinner inte med att möta alla elever. Studien 

belyser dessutom hur studie- och yrkesvägledare upplever de förväntningar som de har från 

lärare och rektor om att hålla sig uppdaterade i all information som ges ut, samt att vara aktiv 

inom elevhälsovårdsteamen. Det framkommer även att det finns förväntningar om att man ska 

vara något av en socialarbetare, en allt i allo, elevvårdare, föräldrakontaktperson, CSN-

kontaktperson samt sitta med i olika möten och grupper i skolan. Studien tar upp 

måldokument där det står att studie- och yrkesvägledare ska vara en fortbildare av skolans 

personal, enligt de då rådande styrdokumenten man hade. Emellertid fungerar detta inte 

tillfredsställande ute i skolorna, enligt studien, då studie- och yrkesvägledare upplevs mer som 

en resursperson och informatör för studie- och yrkesorientering, och inte som en utbildare.  

En annan problematik som framkommer i studien är hur studie- och yrkesvägledare tvingas 

dela sin tjänst mellan flera olika skolor. Det kan vara svårt att få en heltidstjänst på en skola 

på grund av sviktande elevantal, och därför har studie- och yrkesvägledaren ansvar för flera 

skolor. Alternativet är att kombinera en tjänst på en skola med andra sysslor, såsom 

administrativa sysslor, elevassistent eller något annat. Studie- och yrkesvägledaruppdraget 

beskrivs vidare som ett ensamarbete och denna situation, att inte ha någon att rådgöra med, 

upplevs som något negativt. I detta sammanhang upplever studie- och yrkesvägledare att det 

är mer fördelaktigt att arbeta på en stor skola med mer än en studie- och yrkesvägledare, då 

man kan agera bollplank, inspirationshjälp och draghjälp till varandra.  

Dresch (1996)tar i sin studie upp hur skolledare beskriver studie- och yrkesvägledaruppdraget 

som värdefulla insatser, men även hur skolledare har svårigheter att föra detta vidare till övrig 

skolpersonal och hur oviktig studie- och yrkesvägledare därför kan uppfattas av övriga 

personalgrupper. Dessutom läggs det vikt vid att studie- och yrkesvägledare inte själva lyckats 

synliggöra sin verksamhet och sitt uppdrag. Det som studie- och yrkesvägledare var mest 

nöjda med i sitt uppdrag var kontakten med andra människor, och att viljan att hjälpa 

människor blev tillgodosedd. Studie- och yrkesvägledare uttryckte en bekymmersam aspekt 

av sitt uppdrag där arbetsbördan tynger dem, samt bristen på samarbete med näringslivet.  

Enligt en branschnättidning bekräftas problemet med att studie- och yrkesvägledare tvingas 

lägga sin tid på arbetsuppgifter såsom administration som även annan personal kan utföra, 

istället för studie- och yrkesvägledning. Följaktligen kan detta leda till konsekvenser för 

eleverna, med möjliga felval som följd (Skolvärlden.se 2012).  
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Vi fann i ett examensarbete av Grimestad och Wretman (2011) en studie som påvisade hur 

förväntningarna på studie- och yrkesvägledarrollen från övriga personalgrupper, begränsade 

studie- och yrkesvägledarna till att utveckla rollen till det som de själv ville. Den största 

bidragande orsaken till detta var stress, då studie- och yrkesvägledare upplevde att det lades 

extra arbetsuppgifter på dem och att de därmed inte hann med vad de själva tyckte var viktigt.  

Något som även framkommer i avhandlingen av Henrysson (1994). Där betonas också 

upplevelsen av att studie- och yrkesvägledare har för lite tid att lägga på studie- och 

yrkesvägledning, eftersom andra uppgifter kommer emellan. Det framkommer i studien att 

den stora delen av arbetstiden rörde administrativa uppgifter och att endast 10-15% av 

arbetstiden användes till vägledning. En önskan fanns här att mer tid skulle läggas på studie- 

och yrkesvägledning och mindre tid på administrativa uppgifter. Det anses viktigt att ge 

eleverna en realistisk uppfattning om arbetslivet. Genom en ökad kunskap om arbetslivet och 

vad som krävs får eleven större förutsättningar för att göra väl underbyggda val inför studier 

och arbete. Dock förutsätter detta att man har tillgång till en välfungerande studie- och 

yrkesvägledning. Det påvisas här också att begreppet studie- och yrkesorientering är väldigt 

oklart på skolorna, lärarna vet inte vad uppdraget innehåller. 

Lovén (2000) belyser i sin avhandling bland annat studie- och yrkesvägledarens roll i 

vägledningen inför ett val, där eleven själv upplever att denne saknar tillräcklig mognad och 

insikt och därför behöver hjälp från studie- och yrkesvägledare med detta. Inledningsvis 

beskriver eleverna att de är missnöjda med studie- och yrkesvägledarens informationsgivande 

insatser. Vidare framkommer det att vägledaren ger mycket information i 

vägledningssamtalet, dock uppfattas delar av informationen inte av eleven. Vad som 

ytterligare framkom, var att studie- och yrkesvägledare stegvis tog eleven genom 

informationen med perspektivvidgande studie- och yrkesvägledning för att hjälpa eleven 

genom informationen och därefter kunna fatta ett beslut. Sammanfattningsvis beskrivs studie- 

och yrkesvägledare som en igångsättare av idéer där man försöker lotsa eleven genom 

informationshavet. Avslutningsvis framkom det att tiden var ofta knapp för eleven 

tillsammans med studie- och yrkesvägledare, och eleven kände att de stressade genom 

processen samt att hon inte riktigt förstod vikten av vissa val och val som valdes bort. Därför 

hade man ibland inte förståelse för de beslut som fattades.  

4.3.1 Arbetsbeskrivningar 

En arbetsbeskrivning innefattar ansvarsområden och de arbetsuppgifter man ska utföra inom 

en tjänst. Dessutom är det bra om det även anges vilka delmål och huvudmål som ska nås. 

Vilka attityder, värderingar och beteenden som eftersträvas kan också bidra till en ytterligare 

dimension av arbetsbeskrivningen. Vilken typ av människor som man ska arbeta med och om 

det finns formella och informella rangordningar. 
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Om det finns vissa inbyggda svårigheter i arbetet är det bra att påvisa dessa också i en 

arbetsbeskrivning, som en hjälp i det praktiska arbetet (Ekberg 2012). I en slutrapport av 

Berg, Brettell, Lindskog, Nytell, Söderström & Yttergren (1987) beskrivs ytterligare vad som 

präglar en bra arbetsmiljö. Individen behöver ha egen kontroll över uppdrag och styrning, 

samt känna en meningsfullhet i det arbete man utför.  

Enligt WSP (2008) framgick det att endast 12 % av studie- och yrkesvägledarna hade en 

arbetsbeskrivning, varav några hade konstruerat den själv. Vidare framgick det att studie- och 

yrkesvägledarprofessionen behöver stärkas genom dels kompetensutveckling, men även att 

man tydliggör uppdraget, exempelvis genom en arbetsbeskrivning samt i en verksamhetsplan. 

Slutsatsen de gör, är att vid avsaknad av arbetsbeskrivningar och någon form av 

kvalitétssäkring med uppföljning av studie- och yrkesvägledare uppdraget, kommer studie- 

och yrkesvägledaruppdraget troligtvis aldrig att synas och tas på allvar. 

4.4 Samarbetet i skolan 

Sarason (1980) har en teori om skolkulturen och dess benägenhet att inte vilja förändras.  

Teorin bygger på iakttagelser gjorda på skolor i USA under slutet av 60-talet.  Författaren 

pekar på att det inte är ovanligt att människor i en skolmiljö inte önskar förändring och 

därmed inte heller reagerar med entusiasm inför förändringar. En viktig iakttagelse är att alla 

då måste förstå var de står i relation till övriga personalgrupper på skolan, en sorts 

rangordning. Av olika anledningar vill de bibehålla denna rangordning och är då inte öppen 

för förändringar i de satta rollerna och har svårt att sätta sig in i andras roller och synsätt. 

Detta gör det svårt för planerare och människor som vill ha till ett förändringsarbete i 

skolmiljön. Verkligheten kan dock se annorlunda ut enligt rapporten av WSP där det gäller 

förändringsarbetet. Det framkom i denna studie, att för att få till en högkvalitativ studie- och 

yrkesorientering krävs det att alla drar åt samma håll och gör studie- och yrkesorientering till 

allas angelägenhet. Här konstaterar man fördelar med om all berörd personal jobbar med 

studie- och yrkesorientering i någon form, och inte enbart studie- och yrkesvägledare, samt 

hur detta medför ett positivt resultat. Vidare framkom det att studie- och yrkesvägledare vill 

interagera mer i lektionerna och ha en egen del av lektionstiden. Rektor har en central del i 

allt förändringsarbete på skolorna, då förändringarna i hög grad kommer uppifrån i hierarkin i 

skolkulturen. Rektor har i egenskap av sin roll, förutsättningar och traditionen av 

skolledarrollen som en verkställare av förändring. 

I en slutrapport av Berg et al (1987) berättar författaren hur skolan kan uppfattas som något 

oklar för den nyanställde. Ytterligare beskriver han hur skolans uppkomst som organisation 

baseras på de styrdokument som regering och riksdag sammanställer. Utöver den påverkan 

som uppstår från styrdokument har all verksam personal på skolan samt föräldrar och elever 

en stor påverkansdel i vad som blir skolans organisation och skolkultur.  
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I en studie från Skolöverstyrelsen (1979) framkommer att redan i Läroplanen 1969 framhölls 

att samtlig personal ska bidra i lagarbetet med sin del i skolans studie- och 

yrkesorienteringsverksamhet. Men det visade sig vara svårt att få till det i praktiken med 

lagarbetet och frågan hade ofta benägenhet till att bli ett problem av administrationskaraktär 

för studie- och yrkesvägledare. 

I en annan studie av Skolöverstyrelsen (1991), påvisade man då att studie- och 

yrkesorienteringen inte regleras formellt, utan det är lämnat till studie- och yrkesvägledare att 

vara ansvarig för verksamheten, trots att studie- och yrkesorienteringen skall vara hela skolans 

ansvar. En accepterande skolkultur är en förutsättning för att en vidareutveckling av studie- 

och yrkesorientering ska kunna ske. Vidare framkommer det, att det är endast studie- och 

yrkesvägledare som är medveten om vad studie- och yrkesorienteringens mål är. Studien 

framhäver också en önskan om schemalagd studie- och yrkesorienteringstid för eleverna. 

Detta för att undvika de konflikter som lätt uppstår mellan studie- och yrkesvägledare och 

lärare om att få komma in på lärarens schemalagda tid. Studie- och yrkesvägledare uttrycker 

vidare hur tidsbrist begränsar dem att vara en resurs åt lärarna och hur detta medför att studie- 

och yrkesvägledare känner sig otillräckliga i denna del av uppdraget. 

Dresch (1996) påvisar att eftersom studie- och yrkesvägledare ofta jobbar ensamma och är en 

minoritet i jämförelse med lärarna, kan det bli svårt för dem att påverka de koder som råder på 

skolorna. Det kan bli svårt när studie- och yrkesvägledare, som ofta är i minoritet, vill införa 

nya arbetssätt eller andra former av förändringar. Lärarnas yrkeskod som är i majoritet väger 

tungt, eftersom de i stor skala bidrar till de rådande koderna. Det framkommer vidare att det 

är vissa som upplever det som ett intrång för lärare, när studie- och yrkesvägledare ska få 

tillträde till klassrummen, för att hålla sin information eller annat. Studie- och yrkesvägledare 

och rektor skulle vilja att samarbetet kring studie- och yrkesorienteringsverksamheten 

utvecklades mellan dem och lärare.  

Henrysson (1994) påvisar hur varierat engagemang det finns på skolorna omkring studie- och 

yrkesorienteringen och hur detta kan se olika ut från skola till skola, beroende på 

samarbetsklimat. Studien visar att där det fanns ett gott samarbetsklimat, påverkar detta även 

studie- och yrkesorienteringen i en positiv riktning. Den gemensamma uppfattningen bland 

lärarna visade sig vara att yrkesorientering kunde kopplas till skolämnena samhällskunskap 

och SO.  

 

 

 



 18 
Caroline Blomqvist & Christina Siddique    

Vt-2012 

Examensarbete, 15 hp 

Studie och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 

 

 
 
 
 

Vidare visar studien av Henrysson (1994) att studie- och yrkesvägledare kan uppleva ett visst 

motstånd från lärarna när det gäller att få komma in i undervisningen under lektionstid. 

Studien visar på att detta kan leda till att det skapas en känsla av underlägsenhet hos studie- 

och yrkesvägledare. Vilket kan leda till att det blir svårt att samarbeta kring studie- och 

yrkesorienteringen, visar studien. Dessutom framkom det att lärarna tyckte att temadagar och 

studiebesök inom studie- och yrkesorienteringen blev till hinder i undervisningen, istället ville 

de att studie- och yrkesorienteringen skulle integreras mer i undervisningen och dess form. Ett 

tydligt resultat framgick dock, att all studie- och yrkesorienteringen kretsar endast kring 

studie- och yrkesvägledaren och inte hela skolan. Formellt är studie- och yrkesorienteringen 

rektors formella ansvar, dock landar oftast ansvaret och utförandet hos studie- och 

yrkesvägledare. Vidare framkom det hur det optimala samarbetet bör se ut och att det bör vara 

en hög prioritet hos alla på skolan för att en hög kvalité ska uppnås. 

I SOU (2001:46) åberopas vikten av att dagens studie- och yrkesvägledning måste anpassas 

till elevernas olika behov, beroende på var i livet eleven befinner sig. Vidare diskuteras det 

hur man i studie-och yrkesvägledningen måste informera eleverna om internationalisering, att 

vara beredd på hela världen som arbetsfält och inte bara i närområdet. Lika viktigt är att 

studie- och yrkesvägledare är medvetna om hur trenden visar på att samhället är mer 

individbaserat än tidigare och informera eleverna om detta, då detta ställer ökade krav på 

individen. Dessutom hur detta kommer att påverka studie- och yrkesvägledaruppdraget och 

kräva omprövning av förhållningssätt och vägledningsmodeller. 
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4.5 Teoretisk ansats 

Vi har med en teoretisk ansats för att ha en utgångspunkt och visa på förklaringar, orsaker och 

samband då de olika rollerna man har inom skolväsendet medvetet och omedvetet påverkar 

studie- och yrkesvägledarrollen i uppdraget. Dessutom hoppas vi kunna öka vår förståelse 

kring studie- och yrkesvägledaruppdraget genom att analysera det med rollteorier för att bidra 

till ytterligare insikt. Studie-och yrkesvägledarrollen omges av många olika personer i det 

dagliga arbetet. De personer man möter har olika roller och förväntningar på studie-och 

yrkesvägledaren beroende på sin egen erfarenhet och agenda. Rollteorier ansåg vi därmed 

blev en naturlig del av vårt arbete. Studie-och yrkesvägledare har sina verktyg i form av sin 

kunskap och person där man går in i olika roller beroende på vem man möter, elev, övrig 

skolpersonal eller utomstående. Vi arbetar med människor med olika förutsättningar, mål och 

samhällskulturer vilket medför att roller fyller en viktig funktion i detta arbete.   

 4.5.1 Rollteorier  

Här följer en sammanfattning av vad rollteorier är och hur man kan dra paralleller till 

verkligheten i de olika rollerna som den enskilde individen kan ha.   

Angelöw och Jonsson (2000) redogör för hur olika socialpsykologer beskriver rollteorier och 

hur man ser till de olika rollerna vi har, utifrån ett antal olika perspektiv. Inledningsvis 

beskrivs det hur de sociala rollerna påverkas av medlemmarna i de olika samhällskulturerna, 

hur även dessa samhällskulturer på olika sätt formar individerna socialt. Fortsättningsvis hur 

individerna sedan för vidare dessa beteendemönster samt den värdegrund som varje unik 

samhällskultur står för. Förväntningarna för att passa in är stora, och omedvetet gör vi om 

dessa förväntningar till våra egna. Den roll som vi har, anpassas efter olika situationer samt i 

förhållande till de förväntningar som andra har på oss. Den roll vi har kan vidare delas in i 

olika delar, där position står för den formella rollen som individen har. Att vara studie- och 

yrkesvägledare eller rektor skulle kunna vara ett exempel på position (formell roll). Rollen 

eller yrkesrollen står för de förväntningar som andra individer har i mötet med en formell roll. 

Slutligen hur själva rollbeteendet är det som visar hur den enskilde individen beter sig i sin 

position och roll. Sammanfattningsvis är position, roll och rollbeteende något som hos 

individen speglas mot varandra.  

Angelöw och Jonsson (2000) talar även om förvärvda och tillskrivna roller. Antingen att man 

aktivt väljer sin roll eller att den kommer per automatik. Studie- och yrkesvägledarerollen är 

förvärvad och till viss del tillskriven. Eftersom vi omedvetet formas av samhällets rådande 

normer i våra olika roller, blir det lättare för oss att förstå samhällets roller. Genom att vi 

ständigt interagerar i olika konstellationer med andra individer, utvecklas vi fortlöpande.  
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När individens rollbeteende och rollförväntningar synkar med varandra, får individen en 

större värdering på exempelvis sin yrkesroll. Dessa rollförväntningar kan te sig olika, 

beroende på vilken roll vi har. De kan vara specifika, generella, diffusa, otydliga, och 

outtalade samtidigt som de även kan vara mer eller mindre påtagliga i våra liv. Dessutom kan 

det råda skilda uppfattningar om vilka förväntningar personerna i de olika rollerna kan ha. 

Denna skilda uppfattning kan bero på olika orsaker, såsom den uppfostran vi har, fördomar vi 

har, samt erfarenheter vi har med oss. Slutligen kan det också bero på de olika kulturer som 

råder, olika åsikter och synsätt samt tolkningar vi människor kan ha. 
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5. METOD  

I metoddelen förklararar vi den metod vi valt med avgränsning och hur vi gjort vårt urval. 

Vidare följer en redogörelse för vårt genomförande samt hur databearbetning av material 

utfördes, samt vilka etiska överväganden som beaktades. 

5.1 Vetenskaplig ansats 

Baserat på vårt syfte och frågeställningar genomfördes studien enligt kvalitativ metod med 

intervjun som redskap, för att tolka och få en förståelse för resultatet. Holme & Solvang 

(1997) beskriver hur en kvalitativ metod med intervjuer som redskap lämpar sig ypperligt då 

det är forskarens tolkning som är betydelsefull. Vi eftersträvade en djupare förståelse för vår 

problematik, dessutom är det ett vanligt tillvägagångssätt att välja en kvalitativ metod i frågor 

som befinner sig i sociala och beteendevetenskapliga områdena. Vi eftersträvar det unika och 

specifika i det lilla urvalet, då det är svårt att generalisera i en kvalitativ metod med intervjuer 

som redskap. Vidare ansåg vi att det är kärnan vi ville åt, i informanternas upplevelse.  

En kvalitativ metod har inte en hög grad av standardisering i utförandet och anses därför som 

mer flexibel i utförandet. Detta anses också ge mer utrymme för variationer i 

intervjusituationer (Jarl Backman 2008). Med intervju som redskap ville vi komma åt och 

förstå informanternas upplevelser, och Holme et al (1997) betonar vikten av att förhålla sig 

neutral vid intervjutillfällena och inte låta den egna förförståelsen inom området påverka 

intervjusituationen. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

I arbetet med att konstruera intervjufrågorna för informanterna valde vi att testa våra frågor 

genom en provintervju. Detta utfördes i form av en gruppintervju, där fem studie- och 

yrkesvägledare från grundskolan deltog. Under provintervjun framkom det att en del av våra 

intervjufrågor kunde uppfattas negativt och att de därmed blev missvisande för vårt egentliga 

syfte. Vi fullföljde dock provintervjuns samtliga frågor, för att få en helhetsbild av frågornas 

kvalité. Vid analysen av intervjumaterialet reflekterade vi över vår upplevelse samt 

informanternas upplevelse. Vad gäller tillvägagångssättet med att göra provintervjun i en 

grupp fann vi att det var svårt att få fram varje enskild persons åsikt omkring frågeområdena 

(Holme et al 1997).  

I retroperspektiv hade det varit bättre om vi hade utfört enskilda provintervjuer, för att få ett 

mer representativt resultat. Vi beslöt därför att radera materialet som vi erhållit i 

provintervjun. Med anledning av att frågeställningarna till viss del missuppfattades i 

provintervjun, granskade vi frågorna kritiskt ännu en gång och genomförde väl avvägda 

förändringar. 
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Kvalitativ metod med intervjun som redskap fungerade för oss utomordentligt bra. Vid 

intervjuerna hade vi möjlighet att ställa följdfrågor beroende på vad som framkom i de 

intervjuer som genomfördes. Fortsättningsvis gjorde denna intervjumetod att vi kunde 

förtydliga en fråga om denna uppfattades som otydlig för informanterna. Dessutom 

eftersträvade vi utömmande svar på de frågeställningar som vi ställde. Vi valde att använda 

oss av diktafon som inspelningsredskap. Att spela in intervjuer är ett bra tillvägagångssätt 

enligt Kvale (1997) då man kan ägna sig till det aktiva lyssnandet istället för att föra 

anteckningar Vi hade stor användning av olika färdigheter från samtalsmetodiken, såsom 

aktivt lyssnande, uppföljningsfrågor, specifika frågor, direkta frågor och tolkande 

sammanfattningar. Vi konstaterade att den valda metoden gav förutsättningar till en bättre 

helhetsbild av de resultat som framgick (Holme et al 1997). Vi utgick från vårt syfte och de 

frågeställningar vi tagit fram för att skapa våra frågeområden och utifrån detta utarbetade vi 

en frågemanual. Frågemanualen återfinns i bilagorna. 

5.3 Avgränsning och urval 

Holme et al (1997) rekommenderar sannolikhetsurval som metod, vilket ger alla enheter 

samma chans att komma med. Vi kom fram till att ett sannolikhetsurval inte var möjligt för 

vår studie. Om vi skulle ha anammat ett sannolikhetsurval, hade vi varit tvungna att ta med 

alla studie och yrkesvägledare och rektorer i Sverige, men med både begränsad tid och 

begränsade resurser i form av pengar vi hade, ansåg vi att sannolikhetsurvalet inte var 

lämpligt för oss. Vi valde därmed bekvämlighetsurval som metod för urvalet. Holme et al 

(1997) anser att denna urvalsmetod oftast inte är representativ, men vi var likväl villiga att 

prova denna urvalsmetod. Vi ansåg att även om våra intervjuer ägde rum i närområdet kunde 

de likväl vara representativa för riket och studien som helhet. Samt att alla de lokala enheterna 

hade samma möjlighet att komma med i studien.  

I arbetet med avgränsning och urval var vår grundidé att vi i intervjusituationerna skulle 

arbeta med varsin yrkeskategori. Vi ansåg att detta skulle ha en positiv inverkan på 

transkribering och ge en mer samlad och fördjupad förståelse för de resultat som framkom. 

Samt för att kunna ställa relevanta följdfrågor, och därmed få ut mer information av 

informanterna. Vid genomförandet blev det dock så att vi båda fick möta och intervjua båda 

yrkeskategorierna. Huruvida detta har påverkat vårt resultat redovisar vi i kapitlet om studiens 

tillförlitlighet.  Det enda krav vi hade vad gällde informanterna, var att de skulle ha en 

anställning som rektor eller studie- och yrkesvägledare. Urvalet av intervjupersoner skedde 

genom ett brev som sändes ut via mail till 15 rektorer och 15 studie- och yrkesvägledare 

fördelat på ett antal grundskolor och gymnasieskolor i olika län i norra Sverige. Vi har 

därmed blandat två olika skolformer, för att få en bredd i studien och öka möjligheten att fler 

informanter ville vara med i studien. 
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Samtliga mailadresser till informanterna erhölls via skolornas hemsidor och kontakter inom 

skolvärlden. I brevet förklarade vi vårt syfte med studien, att deltagandet var frivilligt samt 

bifogade frågeområden som intervjuerna skulle baseras på. Vi skickade inte ut frågemanualen, 

eftersom vi inte ville ha förrepeterade svar. De sex första som svarade av vardera 

yrkesgruppen skulle intervjuas och därmed delta i vår studie. Holme et al (1997) varnar för 

denna typ av metod, som kallas för urval genom självselektion, där det kan vara så att endast 

informanter med ett intresse för studien svarar, och därmed riskerar studien att inte bli 

representativ, men vi valde ändå att prova denna metod utifrån de begränsade möjligheter vi 

hade. Vi ämnade intervjua tolv personer, alternativt genomföra intervjuer till dess att vi ansåg 

att materialet var mättat. Kvale (1997) hävdar dock att kvalitét är bättre än kvantitet samt att 

det inte nödvändigtvis uppnås ett mer vetenskapligt resultat genom en stor mängd intervjuer. 

Slutsumman uppgick till elva intervjuer i vår studie, när vi fann att materialet var mättat. Vi 

kom till insikt under processens gång svårigheten med att få informanter att medverka i 

studien. Den slutliga fördelningen på informanterna blev fyra rektorer och sju studie- och 

yrkesvägledare. Samtliga studie- och yrkesvägledare hade studie- och yrkesvägledarexamen. 

5.4  Genomförande  

Vi inledde arbetet med en litteratursökning för att få en översikt av den litteratur som fanns på 

området. Vi använde databasen Sveriges riksdag för att finna SOU rapporter, databasen 

Scholar för att finna avhandlingar samt olika webbläsare såsom Google, för att finna 

uppsatser inom ämnet. Litteraturen har även gett oss uppslag om viktiga referenser för vårt 

ämne. Referenser som ledde oss vidare i vår litteratursökning. Litteraturgenomgången visade 

att det fanns en relativt god tillgång på svenskt material. Vi fann även material från USA och 

England. Vi hade svårigheter att finna litteratur från nutid. Vi valde att ta med den äldre 

litteraturen för att få ett historiskt perspektiv. Vidare var webbtidningar för studie- och 

yrkesvägledare och rektorer en inspirationskälla, samt studie- och yrkesvägledarforum på 

internet. Litteratur inom vårt ämne, fann vi på Umeå universitetsbibliotek.  

Bokning av informanternas intervjuer skedde omgående när vi erhållit svar om intresse att 

delta i studien. Utifrån deras önskemål genomfördes intervjuerna på informanternas 

arbetsplatser, vanligtvis på deras arbetsrum. Kvale et al (2009) beskriver vikten av att skapa 

en tillitsfull atmosfär för bästa intervjuresultat. Vår avsikt var att genomföra intervjuerna i en 

avslappnad miljö för att kunna uppnå bästa resultat. En intervju genomfördes dock på 

högtalartelefon där samtalet kunde spelas in med diktafon. Vi upplevde ändå att detta 

fungerade bra, både ljudmässigt och kommunikationsmässigt. Vid några intervjutillfällen 

förekom det störningsmoment i form av personer som kom in i rummet och telefoner som 

ringde, samt bilar som tutade. Vi anser inte att störningsmomenten påverkar det insamlade 

materialet nämnvärt. Våra informanter bibehöll fokus på intervjusituationen, såsom vi kunde 

uppfatta det. 
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Inledningsvis upplyste vi informanterna om de fyra forskningsetiska principerna. Holme et al 

(1997) påpekar vikten av att göra intervjusituationen till en positiv upplevelse för 

informanterna och hur det vore en bonus om det även medförde en reflektion över vad som 

framkom för informanten. Därpå följde ett muntligt informerat samtycke till intervjun. Vi 

informerade dem om vårt syfte med studien samt upplägg av intervjun. Samtycke till att 

använda diktafon för att spela in intervjun med varje informant erhölls. Vi placerade 

diktafonen strategiskt, att den inte fanns i blickfånget för att inte störa informanten. Samtliga 

intervjuer gjordes enskilt mellan informant och författare. Inspelningarna kommer att raderas 

efter att vi anser att arbetet är klart. Vi hade informerat om att intervjun skulle ta ca 40 min för 

att informanten inte skulle känna en tidspress. Intervjuerna tog i snitt ca 31 min per informant. 

Vi upplevde att vi fick uttömmande svar på våra frågor under denna tid. Informanterna förstod 

majoriteten av de frågor som vi ställde, dock var det några frågor som flertalet av 

informanterna inte förstod innebörden av, och dessa fick vi förklara ytterligare. De frågor som 

behövde förklaras ytterligare var: 

o Vad kan skolan göra för att studie- och yrkesvägledarkompetensen ska kunna vara 

länken mellan skolan och arbetsliv? Denna fråga var ställd till studie- och 

yrkesvägledarna. 

o Samma fråga ställdes till rektorerna, även här fick vi förklara vad som avsågs. 

o Inom vilka områden skulle studie- och yrkesvägledarna kunna bidra med sin 

kompetens? Frågan var ställd till rektorerna. 

Dessutom framkom det utvecklingsbara delar i uppdraget som informanterna ville ta upp och 

detta har tagits med i resultatdelen. Intervjuerna präglades av en följsamhet där informanterna 

fick tillfälle att utveckla sina resonemang eller göra klargöranden. Vi valde att vara följsamma 

och inte följa ordningen på frågorna strikt, dock besvarades samtliga frågor. Kvale et al 

(2009) beskriver den goda intervjupersonen som samarbetsvillig, välmotiverad, vältalig, 

kunnig, konsekvent samt att personen håller sig till ämnet och inte irrar omkring i oväsentliga 

delar av intervjun. En sådan idealisk informant var dock svår att hitta. Vi upplevde dock att 

där vi lyckades säkerställa en god atmosfär, samt där informanten var samarbetsvillig, var det 

betydligt lättare för oss att komma med relevanta följdfrågor.   

5.5 Databearbetning 

Efter avslutade intervjuer med de nya frågorna valde vi att transkribera materialet omgående. 

Vid transkriberingen lyssnade vi först igenom hela intervjun för att få en känsla för innehållet 

och stämningen, innan vi förde resultaten till studien. Vi transkriberade ordagrant från 

talspråk till textspråk. Kvale (1997) benämner detta som att översätta från ett språk till ett 

annat språk. Vi var noga med att säkerställa konfidentialitet under hela processen. Därefter 

utförde vi en sortering av material som inte belyste våra frågeställningar samt material som 

var ovidkommande ströks.  
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Vi gjorde även särskilda tidsmarkeringar vid citat som var anmärkningsvärda. Detta för att 

koppla ihop informanternas mimik och andra uttryckssätt med det som sades. Vi upplevde att 

det var lättare att återskapa informantens sätt att utrycka sig genom detta förfarande. Vid 

avslutande av respektive transkriberingar, delgav vi varandra vår egen transkribering. Därefter 

strukturerade och sorterade vi råmaterialet utifrån det syfte och de frågeställningar som vi 

hade. I detta arbete letade vi efter eventuella mönster, liknelser och avikelser. Resultaten av 

detta arbete presenterar vi längre ned i studien. Vi analyserade även detta resultat med hjälp 

av rollteorier av Angelöw och Jonsson (2000). Vi valde rollteorier därför att vi ansåg att 

förväntningar och rollbeteenden i arbetet med människor var det som hjälpte oss att förstå 

resultaten bättre. Detta gjorde vi för att försöka öka vår förståelse av vad som framkommit 

samt för att se om vi kunde finna orsaksförklaringar och kopplingar i vårt resultat till den 

teoretiska ansatsen. Resultat funna i studien, jämförde vi med relevant forskning och har 

sålunda kunnat öka vår förståelse för vårt intresseområde.  

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Vi upplyste informanterna om de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet 

(1990). De informationskrav och villkor som vi förmedlat är enligt följande, vad syftet är, 

deltagandet är alltid frivilligt och att deltagandet kan avbrytas när som helst innan 

opponeringstillfället. Samtyckeskravet om att de själva kan bestämma över sin medverkan 

eller inte och på vilka villkor. Konfidentialitets kravet, att alla uppgifter om informanterna ska 

förvaras på ett sådant sätt att uppgifterna inte hamnar i någon annans ägo samt att 

informanterna inte kan identifieras. Slutligen informerade vi om nyttjande-kravet att de 

uppgifter och resultat som framkommer endast används i forskningssyfte. Vi stötte inte på 

några problem i dessa frågor, informanterna upplystes om de fyra forskningsetiska 

principerna och samtliga accepterade de fyra principerna. Övervägande del av informanterna 

var väl införstådda med de forskningsetiska principerna.  

Vi informerade också om att den färdiga studien kommer att finnas för nedladdning, på Umeå 

universitets hemsida- Diva, när examensarbetet blivit godkänt. Vi försäkrade alla informanter 

konfidentialitet, vilket innebar att all data som kunde identifiera informanterna avlägsnades 

(Kvale & Brinkman 2009). Detta hörsammades genomgående i studien genom att vi i 

exempelvis i resultatdelen kodade citat och kommentarer från informanterna.  
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5.7 Studiens tillförlitlighet 

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar och med hjälp av intervjuer som verktyg 

har studien därmed fullgjort sitt syfte. Vi har uppnått validitet, genom att ställa relevanta 

frågor för att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar. Material som ansågs 

ovidkommande för studien har ej tagits med i studien. Reliabiliteten anser vi är hög, då vi har 

utfört mätningarna med stor noggrannhet, för att kunna reproducera studien vid ett annat 

tillfälle. Vi har beskrivit vår metod i detalj, för att åstadkomma en så nära reproducerbar 

studie som möjligt, i enlighet med det arbetssätt som Kvale (1997) beskriver.  Vidare betonas 

det också att det är viktigare att tänka på informanternas berättelse än på den reproducerbara 

kvalitén, då det inte är exakta generaliseringar som söks. Det skulle kunna tänkas att det hade 

blivit mer bekräftade svar på frågorna om vi hade fått lika många representanter från både 

rektorerna som studie- och yrkesvägledarna. Huvudfokuset var på studie- och 

yrkesvägledaruppdraget och det är dessa två professioners upplevelser som vi vill framhålla. 

Vilket vi anser att vi har fått fram, trots att vi har en viss skillnad i antalet informanter. 

Många informanter hade ej möjlighet att medverka i studien. Tidsfaktorn kan ha haft en 

avgörande roll, då vi gav förslag på att träffas under en treveckorsperiod som låg relativt nära 

i tiden, när utskicket gjordes. Många av informanterna svarade aldrig, och på grund av den tid 

vi avsatt för insamling av material, inte fick dra ut på tiden, utökade vi vårt område med ett 

ytterligare län, och vi bjöd in ytterligare 10 rektorer och 10 studie- och yrkesvägledare. Det 

var svårt att få tag på deltagare då flertalet inte svarade, alternativt var upptagna eller blev 

sjuka. Vi anser inte att detta påverkar slutresultatet, dock är det viktigt att framhålla att de som 

valde att delta också visar ett stort engagemang för frågan. En aspekt som är viktig att ha i 

åtanke vad gäller självselektion som metod för urval, dvs. en situation där personen själv tar 

initiativet till att vara med eller inte. (Holme et al 1997). 
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6. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS   

I kapitlet har vi valt att presentera resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har 

delat upp resultatet efter de frågeställningar vi har. Vidare presenterar vi under dessa 

frågeställningar rektorernas och studie- och yrkesvägledarnas beskrivningar, sammanfattande 

resultat och som avslutas med en gemensam analys och litteraturkopplingar. Informanternas 

namn är kodade för att bevara konfidentialitet. R står för rektor och S står för studie- och 

yrkesvägledare. Siffrorna är till för att särskilja de elva olika informanterna åt.  

6.1 Hur beskrivs studie- och yrkesvägledarens uppdrag av rektorer och studie- och 

yrkesvägledare? 

6.1.1 Rektorernas beskrivning 

Samtliga rektorer uttryckte att studie- och yrkesvägledarens huvuduppdrag är att informera 

och vägleda eleverna om studie- och yrkesval. Det handlar således om de val som görs under 

utbildningstiden samt de val som måste göras i samband med att eleverna kommer att gå till 

vidareutbildning eller yrke av olika slag. Rektorerna menade även att administration av 

individuella studieplanerna ingår i studie- och yrkesvägledaruppdraget. 

Det är viktigt i uppdraget att hålla koll på elevernas studieplaner och att de 

får de behörigheter som krävs för efterkommande studier som eventuellt 

önskas av eleverna (R2). 

Samtliga rektorer menade även att det är tydligt att studie- och yrkesvägledare i sitt uppdrag 

också blir ett stödjande bollplank som får ta emot elevernas alla privata, sociala funderingar 

utöver själva studie- och yrkesvägledningen. 

Rektor R1 nämnde att studie- och yrkesvägledaren har en rådgivande roll till skolledaren. Att 

denna person hjälper rektor att fatta beslut. Vidare ansåg denna rektor att det fanns fördelar 

och nackdelar med att studie- och yrkesvägledare är nischade till olika programinriktningar. 

Fördelen är att man är specialiserad och kan svara med rätt information kring de olika frågor 

som kan uppkomma. Nackdelen å andra sidan kan vara att de bara kan sitt område och tappar 

kontakten till det område som man inte har. Det innebär också att det kan vara svårt att täcka 

upp för varandra då man inte sitter på den rätta kompetensen för det specifika området. Man 

har ändå valt att göra en specialisering av studie- och yrkesvägledarna på skolan eftersom de 

bättre anses möta eleverna i deras specifika frågor på det respektive program som studie- och 

yrkesvägledaren jobbar med. 
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Rektor R4 ansåg att det var viktigt att förbereda eleverna inför kommande studier och yrken, 

och att sträva efter att det är okej vad eleven än vill bli i de olika områdena, att det inte bara 

blir statusutbildningar de eftersträvar. Vidare ansåg R4 att det även fanns ett värde i att ha ett 

yrke som avslutas när arbetet var slut för dagen. Alla kan och ska inte bli akademiker, menade 

han på. När det gällde lokala verksamhetsmål för studie- och yrkesvägledare, fann vi att 

samtliga rektorer medgav att det inte fanns några verksamhetsmål för studie- och 

yrkesvägledare 

Det tror jag inte att det gör. Inte direkt uttalat för funktionen, det borde jag 

veta…(R3).  

Samtliga rektorer berättade att det inte fanns någon arbetsbeskrivning för studie- och 

yrkesvägledarna. Hälften av dem menade att det inte fanns ett behov av det och att det var ett 

förlegat tankesätt. Istället försökte man tänka en för alla – alla för en, en teamkänsla kring 

uppdraget helt enkelt. De menade på att det räcker med en ansvarsfördelning. Den andra 

hälften rektorer var positiva till att ha en arbetsbeskrivning trots att de i nuläget inte hade 

någon.  

Det är ju lite märkligt egentligen. Jag har en, och den andra rektorn har en, 

och arbetslagledaren har en, men inte studie- och yrkesvägledaren (R2).  

Vidare förmedlade R2 att studie- och yrkesvägledaren nog vet vad denne ska göra, men att det 

vore bra om en arbetsbeskrivning fanns, för att lättare kunna göra en kvalitetssäkring. R2 

medgav även att uppdraget säkert kan skifta ganska mycket mellan de olika skolorna. 

Under intervjuerna framkom det även från några rektorer angående delar i uppdraget som de 

skulle vilja utveckla. Här nedan följer några citat kring detta. 

Jag skulle vilja se ren yrkesvägledning då det bara kan komma från studie- 

och yrkesvägledare, och att träffa eleven då och då för att prata kring det. 

Typ en karriärcoach kanske, det skulle inte vara så dumt (R2). 

Jag skulle önska att studie- och yrkesvägledaren kom in i klasserna från 

årskurs åtta, och starta processen om utbildningar, särskilt för pojkarna. 

Något som slagit väl ut på andra skolor jag arbetat på (R4). 

Arbetsbeskrivning är väl en sådan här sak som borde finnas för att förhålla 

sig till. Bra för SYV att veta vad de ska göra, bra för oss rektorer också. 
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Så att man kan mäta och utvärdera, så att man har något att utgå ifrån. Det 

skulle nog begagna alla, tror jag (R2). 

Arbetsbeskrivning har diskuterats men finns inte, det kunde vara bra om det 

fanns (R4). 

6.1.2 Studie- och yrkesvägledarnas beskrivning. 

Samtliga studie- och yrkesvägledare uttryckte i intervjuerna att det fanns en viss otydlighet i 

vad deras uppdrag skulle innehålla. 

Det är ju faktiskt ganska svårt när man inte riktigt vet vad uppdraget är, det 

finns inte på papper (S5).  

Tyvärr måste jag säga… och det låter ju tråkigt, men fortfarande år 2012 så 

anses ju studie- och yrkesvägledare vara ett flummigt yrke, och jag vet inte 

varför det är så. Alla vet ju varför man går till en skolsköterska men studie- 

och yrkesvägledare är mer en diffus roll, när går man dit och varför? 

Kanske kan det bero på studie- och yrkesvägledarrollen som profession, 

benämningen på studie- och yrkesvägledare har ändrats över tid (S7).  

Studie- och yrkesvägledarna påtalar att det finns en otydlighet i vad uppdraget ska innehålla 

och därför skapar studie- och yrkesvägledarna sig en egen uppfattning av vad uppdraget ska 

vara. Samtliga studie- och yrkesvägledare beskrev hur detta i stor grad även skiljde sig mellan 

olika län, kommuner, skolor och rektorer. Vidare var arbetsbeskrivning något som saknades i 

hög grad för de studie- och yrkesvägledare vi intervjuat, vilket de ansåg bidrog till 

otydligheten i uppdraget. En konsekvens av detta upplevde studie- och yrkesvägledare kunde 

vara att det då blev lättare att lägga på dem extra arbetsuppgifter. En studie- och 

yrkesvägledare uttryckte detta tydligt, med en kommentar. 

Vad är det jag ska göra? Vad kan jag säga nej till? Vad ska jag prioritera? 

Om vi accepterar en extra arbetsuppgift, vad blir då nästa? Då får vi bara 

administrativa arbetsuppgifter och ingen tid till annat, som vägledning (S1). 

En annan kommentar som framkom var, enligt en studie- och yrkesvägledare, att det kunde 

skapa en tydlighet kring vad studie- och yrkesvägledarrollen handlar om, om det fanns en 

arbetsbeskrivning. 

Jag tror att om man vill höja statusen på studie- och yrkesvägledare, så 

skulle det vara väldigt bra med en arbetsbeskrivning. Bra om man vet vad 

man talar om!  Det här är vad vi erbjuder och står till tjänst med för 
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eleverna. Då vet ju alla det och man behöver inte ha diskussion kring vad en 

studie- och yrkesvägledare gör (S7). 

Alla studie- och yrkesvägledare beskrev att studieplaner tog stor plats i uppdraget. Arbetet 

kring studieplanerna innebar bland annat kursbyten och att granska poäng. En ytterligare 

åtgärd kring studieplanerna som benämns, var att studie- och yrkesvägledare fick vara den 

som medverkar i stödåtgärder kring eleven, såsom anpassad studiegång och förlängning av 

studiegång.   

Vidare höll alla studie- och yrkesvägledare information till eleverna kring studie- och 

yrkesorientering, samt hade vägledningssamtal med eleverna. Vägledningssamtalet ville alla 

studie- och yrkesvägledare lägga mer tid på i uppdraget, något som tydligt framkom i studien.  

Administrativa uppgifter upplevde samtliga att de ville lägga mindre tid på, men att det även 

framkom att det har sina fördelar.  

 Lite kluvet, för i och med administrationen så kommer jag samtidigt i 

kontakt med eleverna. Så det är inte bara av ondo faktiskt (S3). 

Fyra av sju informanter nämnde att de ville ha en kombination av administrativa 

arbetsuppgifter och vägledningssamtal för att få en variation i sitt uppdrag.  

Bra mix att hålla på med olika uppgifter, men ibland kan jag känna att detta 

med studieplaner… man vill ju inte att det ska försvinna, jag kan ju inte sitta 

och hålla på med vägledning hela tiden. Det tar ju på krafterna. Så det är 

skönt att gräva ner sig i lite papper emellanåt (S6).  

Emellertid var det dock en av de intervjuade som uttryckte en rädsla för att de administrativa 

arbetsuppgifterna skulle dras ner och leda till en mindre tjänsteomfattning.  

Tror att om man driver den frågan så kan vi i kåren tappa väldigt många 

tjänster (S5). 

Tre av sju studie- och yrkesvägledare berättade att marknadsföring hamnat i deras 

arbetsuppgifter, vilket de inte anser hör till deras uppdrag. De nämner att marknadsföringen 

tar sig uttryck i att färdigställa och uppdatera material om deras program. Vidare åker de ut på 

skolor för att marknadsföra sig mot högstadieelever, samt att det kom elever från 

högstadieskolor till skolan där studie- och yrkesvägledarna koordinerade och informerade 

under besöket. En studie- och yrkesvägledare som hade marknadsföring i sitt uppdrag 

påtalade att marknadsföring inte är något som de fick lära sig under sin studie- och 

yrkesvägledarutbildning, samt att det blir motsägelsefullt att ha denna uppgift i sitt uppdrag.  
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Inte bekväm i detta, vi ska ju vara neutrala och sedan plötsligt stå och sälja 

in den skola som vi representerar (S7).  

Ovanstående dilemma nämndes av ytterligare en studie- och yrkesvägledare S4, som 

upplevde att dennes lojalitet mot skolan kan ifrågasätts i de fall där en elev byter skola. Vidare 

ansåg denne studie- och yrkesvägledare att dennes roll ska vara neutral, men hur det ibland 

kan missuppfattas, när skolans vilja var att behålla elever till varje pris. 

 Det är svårt att hålla kvar en elev, när de vill gå ett program vi inte har. 

Face it, det går inte! (S4). 

Det huvudsakliga syftet upplevde studie- och yrkesvägledarna är att finnas till för eleven på 

skolan, när det kommer till frågor kring deras utbildning och funderingar om framtida 

utbildningsmöjligheter eller yrkesvägar de funderar omkring.  

Tre av sju fann ett orosmoment kring att studie- och yrkesvägledartjänsterna drogs ner vid 

ekonomiskt dåliga tider, där personal som definieras till övriga personalgrupper oftare är de 

som får gå först. Fortsättningsvis beskrev studie- och yrkesvägledarna känslan av att de 

tillhörde gruppen övriga personalgrupper. Oron innefattade även arbetsbördan som uppstod 

för den personal som blev kvar. Avslutningsvis nämnde fem av sju, att verkligheten inte 

överensstämde med bilden man fått under utbildningen kring vad studie- och 

yrkesvägledaruppdraget innefattade. Framförallt ansåg studie- och yrkesvägledarna att detta 

blev tydligt när det kommer till mängden av vägledning som man kom i kontakt med ute i 

verkligheten, vilket de upplevde var väldigt lite. 

 Tycker det är som ett mantra liksom, vilka studie- och yrkesvägledare man 

än träffar i landet, så diskuteras det… Det känns som att utbildningen var 

en värld, och verkligheten en annan värld (S4). 

Samtliga studie- och yrkesvägledare berättade att vägledning var det som man ville hålla på 

mer med. Kompetensutvecklingen inom vägledning kom upp som en önskan från tre av sju 

studie- och yrkesvägledare. De ville utveckla samtalsmodellerna och bli uppdaterade över nya 

tillvägagångssätt som de kunde ta till, i vägledningstillfället med eleven.  

Skaffa mig tid till att bli mer bekväm i vägledningssituationer, på något sätt 

att ha vissa hjälpmedel att stötta mig mot (S4). 
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Att komma in tidigare i klasserna är något som två av studie- och yrkesvägledarna såg klara 

fördelar med, för att ge eleverna en bra grund till att redan då börja utforska studie- och 

yrkesmöjligheter.  

Eleverna behöver få bra studie- och yrkesorientering tidigt, gärna redan i 

årskurs fem, inför språkvalet i sexan (S2). 

Vidare var gruppvägledning något som två studie- och yrkesvägledare nämnde som 

ett utvecklingsområde om man fick önska, även planeringsarbetet och att få in en 

struktur upplevde en studie- och yrkesvägledare som ett problem och denne önskade 

också en större tjänst än den personen hade idag. En ytterligare önskan studie- och 

yrkesvägledarna hade, var att de efterfrågade arbetsbeskrivningar. 

6.1.3 Resultatsammanfattning om uppdraget från rektorerna och studie- och 

yrkesvägledarna. 

Rektorernas uppfattning om vad studie- och yrkesvägledarnas uppdrag skulle innehålla, var 

att de främst skulle informera och vägleda eleverna i studie och yrkesfrågor, men även att 

agera bollplank för eleverna i sociala och privata frågor. Vidare ansåg rektorerna att vissa 

administrativa uppgifter såsom hantering av studieplaner ingick i uppdraget. Studie- och 

yrkesvägledarnas uppfattning om vad uppdraget skulle innehålla var inte alltid en självklarhet, 

men att de faktiska arbetsuppgifterna till stor del innehöll information och vägledning av 

eleverna i studie och yrkesfrågor. En annan arbetsuppgift som tog stor del i uppdraget 

upplevde de, var att administrera de individuella studieplanerna. Ytterligare arbetsuppgifter 

som studie- och yrkesvägledarna utförde var administrering och stödåtgärder vid anpassad 

studiegång och förlängning av studiegång. Det framkom att studie- och yrkesvägledarna 

ansåg att administrationen tog för mycket tid i anspråk och hur de hellre ville lägga mer tid på 

vägledning. Samtidigt fanns det studie- och yrkesvägledare som fann fördelar med att handha 

en del administration för att skapa omväxling i arbetet samt att ha viss administration för att 

utöka tjänstegraden till en större tjänst, vid behov. Andra delar i uppdraget var att 

marknadsföra sin skola vid gymnasieval, men att problematik med studie- och 

yrkesvägledarens neutralitet då ifrågasattes av studie- och yrkesvägledarna själva. 

Rektorerna tillfrågades om verksamhetsbeskrivningar och arbetsbeskrivningar, vilket samtliga 

rektorer uttryckte inte fanns tillgängligt, men att hälften av dessa var av åsikten att 

arbetsbeskrivning var eftersträvansvärt och en nödvändighet vid kvalitétssäkring. Den 

återstående hälften ansåg att arbetsbeskrivningar var ett förlegat tankesätt. Studie- och 

yrkesvägledarna stod positiva till införande av arbetsbeskrivningar då detta kunde skapa en 

tydlighet i uppdraget. 
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6.1.4 Analys 

Vår studie visar att rektorerna uppfattar studie- och yrkesvägledaruppdraget som tydligt, 

vilket står i kontrast med hur studie- och yrkesvägledarna upplever sitt uppdrag. Vartefter 

studien har fortlöpt har det blivit påtagligt för oss att dessa två yrkesgrupper är omedvetna om 

varandras uppfattning av uppdraget, samt att de har olika förväntningar om vad det bör 

innehålla. Vilket vi tolkar beror på bristande kommunikation dem emellan om uppdraget, trots 

att studie- och yrkesvägledarna utrycker ett behov av att medvetandegöra uppdraget för alla 

yrkesroller inom skolan. Vår bedömning är att det skulle kunna bero på att studie- och 

yrkesvägledarna är en minoritetsgrupp inom yrkesrollerna på skolorna samt att de förväntas 

ha koll på sitt eget yrkesuppdrag, med stor sannolikhet på grund av att få andra yrkesroller har 

kunskap om innehållet i studie- och yrkesvägledaruppdraget. Det framkommer även av 

Henrysson (1994) att övriga personalgrupper inte direkt var insatta i vad som ingår i 

uppdraget för en studie- och yrkesvägledare. Även att studie och yrkesorienteringen inte är 

lika mellan skolorna, utan mer att det beror på vilket engagemang och vilken samarbetskultur 

som råder på skolan som avgör detta.  Vidare framkommer det av Grimestad och Wretman 

(2011) hur olika förväntningar från de olika personalgrupperna begränsade studie- och 

yrkesvägledaren i utvecklandet av rollen. 

Detta bekräftas även av Skolverket (2008) där det framkommer att studie- och yrkesvägledare 

ofta är en ensam arbetsgrupp inom professionen och hur man då får kämpa mer för att få fram 

den målbild man har inom arbetet, då det ofta inte finns någon som delar samma målbild. Vi 

ser därmed ett samband mellan ej klart definierade styrdokument och otydligheten i 

uppdraget. Det framgår i vår studie att en detaljerad beskrivning kring hur uppdraget ska 

uppnås inte finns att tillhandahålla för samtliga informanter, vilket ger ett utgångsläge som 

bidrar till olika tolkningsmöjligheter och därmed skapar otydlighet i uppdraget.  

För vidare analys med stöd av Angelöw och Jonsson (2000) finner vi möjliga förklaringar till 

varför det tenderar att bli så skilda tolkningar av uppdragets innehåll och studie- och 

yrkesvägledarrollen. Det beskrivs i teorin hur yrkesrollens position står för de förväntningar 

som andra individer har i mötet med en formell roll, studie- och yrkesvägledaren i detta fall. 

Vidare hur yrkesrollen får en större värdering när rollförväntningarna och rollbeteendet 

synkar varandra. Dessa delar speglas mot varandra och påverkas i stor grad utifrån de 

förväntningar som råder bland alla personer studie- och yrkesvägledaren möter i sitt arbete.  

Förväntningar kan vara specifika, diffusa, och outtalade samt mer eller mindre påtagliga, 

vilket kan bidra till att det kan krävas tämligen mycket av en yrkesroll för att försöka 

tillmötesgå alla dessa förväntningar. Vi finner att detta bidrar till att en yrkesroll som inte har 

tydliga grundläggande riktlinjer därför kan upplevas och uppfattas som otydlig i sitt uppdrag 

och detta kan generera till skilda förväntningar beroende på vem denne möter.  
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Litteraturen påvisar ett samband med vårt resultat i vad som framkommer i Skolöverstyrelsen 

(1991) där övriga personalgrupper uppfattade studie- och yrkesvägledaruppdragets innehåll 

till att möjligtvis vara, att vägleda, ge information och finnas tillhands för elever i behov av 

särskilt stöd. Dock fanns det tveksamheter om det faktiska innehållet, vilket bidrog till att den 

övriga personalen fann att studie- och yrkesvägledarens roll blev ett oklart begrepp. Enligt 

styrdokumenten är det fastställt vad eleverna har rätt till. Skollagen (2010) har fastställt att 

skolan ska tillgodose elevernas behov av vägledning och information. Rektor ska säkerställa 

att styrdokumenten efterföljs. Vidare i läroplanen (2011) fastslår man att studie- och 

yrkesvägledare ska vägleda och informera eleverna i studie- och yrkesorientering, vilket även 

nämns i de Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering (2009) och som 

även framställer hur rektor ska ansvara för att de nationella målen kring studie- och 

yrkesvägledning uppfylls och mynnar ner i verksamhetsplaner. Vår studie visar att det 

sistnämnda är en bidragande faktor till att det inte finns fastställda verksamhetsplaner och 

arbetsbeskrivningar för studie- och yrkesvägledaren att arbeta utifrån. 

Fortsättningsvis visar resultatet i vår studie att administrativa arbetsuppgifterna som hantering 

av studieplaner ofta hör till studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter. Dock är den 

övervägande åsikten att dessa administrativa arbetsuppgifter tar för stor del av tiden, i deras 

uppdrag. Studie- och yrkesvägledarna uttrycker även fördelar med att ha dessa arbetsuppgifter 

men att de i allt för stor grad tog tid från dem i det huvudsakliga mötet med eleverna. Studien 

visar än en gång att det är osäkerheten kring uppdragets innehåll och utformning, som i 

praktiken genererar till att bli en anpassningsbar yrkesroll utifrån den rådande skolkulturen, de 

befintliga lokala riktlinjerna samt tolkningsfrågan i vilka arbetsuppgifter studie- och 

yrkesvägledaren skall utföra i sitt uppdrag. Vår studie visar att ett starkt ramverk i form av 

verksamhetsplaner och arbetsbeskrivningar efterfrågades för att skapa en tydlighet i 

uppdraget, av de flesta studie-och yrkesvägledare, men dock inte av flertalet rektorer. Vi 

tolkar utifrån det resultat som framkommit av studie- och yrkesvägledarna att det är svårt att 

genomföra förändringar i sitt uppdrag inom skolan, då de ofta är i minoritet och får anpassa 

sig till den rådande skolkulturen. Vi ser ett ytterligare samband med att vara i minoritet i en 

yrkesroll, där man åläggs uppgifter som man andra yrkesgrupper kan utföra, men som studie-

och yrkesvägledare ändå utför då man har vissa outtalade förväntningar på sin yrkesroll. 
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Vårt resultat samt analys stärks av litteraturen i WSP(2008)där vi fann att rektorers kunskaper 

om vad studie- och yrkesvägledaren har för kompetenser var oklara. Detta genererade i 

arbetsuppgifter till studie- och yrkesvägledaren, arbetsuppgifter som även annan personal kan 

utföra. Vidare framkom det att följden av oklarheten av studie-och yrkesvägledarens 

kompetens skapar en otydlighet i uppdraget och hur detta genererar till mer administrativa 

uppgifter. Fortsättningsvis tilläggs det att studie- och yrkesvägledarna önskade förstärka 

yrkesrollen och uppdraget och hur behovet av detta upplevdes som stort. Huvudanledningen 

till detta var att de inte önskade utföra så stor del administrativa uppgifter i uppdraget, då de 

ansåg att deras kompetens inte nyttjades fullt ut.  

Henrysson (1994) påtalar att studie- och yrkesvägledarna lade hälften av sin tid på 

administrativa uppgifter, tid de hellre lade på vägledning. I studien av Skolöverstyrelsen 

(1991) framkom det däremot att studie-och yrkesvägledare ofta tog på sig administrativa 

uppgifter för att kunna utöka sin tjänst. Henrysson och WSP bekräftar därmed vårt resultat 

gällande tid spenderad med administrativa uppgifter.  

6.2 Hur använder rektorer och studie- och yrkesvägledare Skolverkets Allmänna råd 

och kommentarer om studie- och yrkesorientering 

6.2.1 Rektorernas beskrivning 

Alla rektorer utom en var bekant med Allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering. En av rektorerna uttalade att, 

Jag har tittat på den och tänkt att den ska jag läsa, men där stannade det 

(R4). 

Dock ansåg hälften av rektorerna att studie- och yrkesvägledarna visste vad som stod 

i dem. Den rektor som inte kände till de Allmänna råd och kommentarer om studie- 

och yrkesorientering, sa efter att ha bläddrat i den på plats, att mycket av det som 

stod i den ändå utfördes idag. 

6.2.2 Studie- och yrkesvägledarnas beskrivning. 

Samtliga studie- och yrkesvägledare hade kännedom om Allmänna råd och kommentarer om 

studie- och yrkesorienteringen, dess innehåll och syfte. De uttryckte att skriften ger dem 

trygghet och utgör ett stöd i arbetet, i synnerhet under tiden som nyutexaminerad. Dock var 

det endast tre av sju som aktivt använde sig utav den som stöd i sitt uppdrag.  

Ja, de får vi ju använda oss väldigt flitigt utav, tycker jag. Vi baserar vår 

verksamhetsbeskrivning på dem. Övrig personal ska få del av detta för att 

förstå att det inte bara handlar om information i vårt uppdrag (S7). 
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Ja råden används, särskilt när det kommer pålagor, så kan man stödja sig 

mot råden. Det känns som en trygghet för mig i bakhuvudet, att råden finns, 

men mest som en hyllvärmare för rektorerna (S1). 

När det kom till själva utformningen var det två av sju som uttryckte att de Allmänna råd och 

kommentarer om studie- och yrkesorienteringen kunde vara mer tydlig i att lyfta fram att det 

är ett uppdrag som ska hanteras av en studie- och yrkesvägledare. 

Står mycket i skollagen, att det ska vara utbildad personal… Vuxenvärlden 

och politikerna, måste ta tag i det här och formulera sig mer specifikt kring 

studie- och yrkesvägledaruppdraget (S2). 

Ja, det såg vi ju verkligen fram emot när de kom, även om det inte finns 

specificerat att det ska vara en studie- och yrkesvägledare som utför 

uppdragen (S3). 

Två av sju studie- och yrkesvägledare tyckte att det var olyckligt att riktlinjerna inte är skrivna 

som skallkrav. Om ordet ”bör” ersattes med ”skall” skulle råden kunna få en större tyngd för 

det praktiska arbetet.  

Ja alltså, det tror jag absolut. Råd och bör och allt luddigt, för så länge som 

det inte är ett måste, så är det ju som sagt bara råd (S4). 

Avslutningsvis uttryckte fem av sju studie- och yrkesvägledare att de önskade att fler 

professioner skulle ta del av Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. 

De tyckte att det var viktigt att alla på skolan får en inblick i vad som ingår i denna 

verksamhet. 

6.2.3 Sammanfattning av resultat från rektorerna och studie- och yrkesvägledarna kring 

de Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. 

En övervägande del av rektorerna känner till existensen av De allmänna råd och kommentarer 

om studie- och yrkesorientering, men inte innehållet. Hälften av dessa litade på att studie- och 

yrkesvägledarna är förtrogna med innehållet. Studien visar att studie- och yrkesvägledarna har 

kännedom om innehållet samt syftet med det. Vidare känner de en trygghet och ett stöd i 

dessa råd, särskilt som nyutexaminerad studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledarna önskar att fler personalgrupper tog del av De allmänna råd och kommentarer 

om studie- och yrkesorientering för att få en bättre inblick i vad studie- och yrkesorientering 

bör innehålla. 
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6.2.4 Analys 

De allmänna råd och kommentarer om studie och yrkesorientering är rekommendationer som 

ska utgöra ett stöd i planering, organisering och utförande av studie och yrkesorientering. 

Detta område har varit lågt prioriterat och brister i styrning, ledning och samarbetet i skolan är 

det som ligger i fokus för förbättring. Vår studie påvisar att rektorerna inte är bekanta med 

innehållet, däremot var studie-och yrkesvägledarna medvetna om innehållet. Vår studie visar 

att studie-och yrkesvägledarna förväntas handha alla delar i studie- och yrkesorienteringen, 

med rektors förtroende. Det samarbete som förväntas ske i studie- och yrkesorienteringen med 

övriga personalgrupper sker inte idag, enligt resultaten i vår studie.  

Vidare i vår studie framkommer det att studie- och yrkesvägledarna önskar att fler 

personalgrupper har kännedom om råden, för att få en ökad förståelse för studie-och 

yrkesorientering samt studie-och yrkesvägledarrollen, något som råden var tänkt att bidra 

med. Angelöw och Jonsson (2000) beskriver svårigheterna med att ha förväntningar på 

personer utifrån den förståelse man har för en viss yrkeskategori, en förståelse som kanske 

inte alltid är fullkomlig och korrekt. Vi konstaterar enligt vår studie att förväntningarna man 

som studie-och yrkesvägledare ska uppnå enligt de personer som kanske ej är insatta i vad 

detta uppdrag ska innehålla, blir svåra att uppnå, samt hur detta påverkar ett eventuellt 

samarbete med övriga personalgrupper inom skolan. Lösningen på detta skulle kunna vara ett 

starkare ramverk omkring studie-och yrkesvägledarna samt användandet av de ramverk som 

finns, exempelvis De allmänna råd och kommentarer om studie-och yrkesorientering.   

Skolverket (2008) påvisade stora och tydliga skillnader mellan kommundelarna både i tillgång 

och innehåll av studie-och yrkesvägledning och studie-och yrkesorientering. Den 

gemensamma nämnaren i skillnaderna var styrning och samverkan. Vår studie påvisar 

avsaknaden av samarbete, men att det sker viss styrning, styrning av rektor till studie- och 

yrkesvägledare. Dessa förväntningar skapade av rektor bör därför vara tydliga för att en 

högkvalitativ studie-och yrkesorientering ska kunna uppnås.     
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6.3 Hur beskrivs samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och övriga 

personalgrupper, omkring studie- och yrkesorientering av rektorer och studie- och 

yrkesvägledare? 

6.3.1 Rektorernas beskrivning 

Under denna frågeställning framkom det att tre av fyra studie- och yrkesvägledare ingick i 

elevvårdshälsoteamet. En av rektorerna delade med sig av följande kommentar: 

Studie- och yrkesvägledaren ägnar ganska mycket tid för elevvårdsärenden, 

pratar med elever och eleverna kommer gärna till henne och vill prata. En 

del av uppdraget är att vara en länk mellan elever och oss i ledningen och 

lärare (R2). 

Vidare menade denna rektor att studie- och yrkesvägledare är en länk mellan elev, 

skolledning och lärare och dessutom var det en fördel att studie- och yrkesvägledaren inte var 

lärare i grunden. Det kommer även fram att det var tre av fyra studie- och yrkesvägledare som 

ingick i elevvårdskonferenser. När det kom till informationsgivandet ute i klassrummen sa två 

av fyra att det skedde ett samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare för att få 

tillgång till eleverna i klassrummet. Informationsgivandet var inför vidareutbildning, 

programval, inriktning- och fördjupningsval. Det framkom även av en rektor att det fanns ett 

samarbete mellan studie- och yrkesvägledare samt mentor när det kom till kursbyten inom 

programmen. En rektor nämnde samarbetsuppgifter inom studie- och yrkesorientering på 

skolan. I detta samarbete hade svenska- och engelskalärarna förberedelse inför arbetslivet 

genom att eleverna fick lära sig att skriva cv, personligt brev och att träna på arbetsintervju. 

Under intervjuerna framkom det att en rektor ville utveckla följande: 

Då skulle det absolut bli ett mer samarbete med lärare. Att studie- och 

yrkesvägledare skulle kunna vara med och styra upp lektionstillfällen. 

Ämnen som svenska och engelska, där är det ju väldigt lätt att få in studie- 

och yrkesvägledare relaterade saker med jobb och sådana saker. För de har 

ju ingen koll på vad de vill bli, om de då får information på ett tidigt 

stadium så tror jag att det skulle hjälpa. Samarbetet med lärarna kan göras 

i ett kursmoment, då skulle man slå två flugor i en smäll (R2). 
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Samtliga rektorer uttryckte att skolan har ett samarbete med arbetsmarknaden av varierande 

grad, vilket visade sig i och med att det är två av skolorna som använde sig av studie- och 

yrkesvägledarkompetensen till detta samarbete. De övriga två skolorna använde yrkeslärare 

och rektor. Samarbetet med arbetsmarknaden innefattade föreläsningar och studiebesök.  

Föreläsningar om exempelvis vett och etikett i arbetslivet, ordnar 

yrkeslärarna själva (R1). 

Yrkeslärarna anordnade föreläsningar och studiebesök med olika företag, eftersom de 

fortfarande var yrkesverksamma och hade goda kontakter på arbetsmarknaden. Studie- och 

yrkesvägledare däremot anordnade föreläsningar och studiebesök med arbetsförmedling, 

universitet, fackförbund och besök på mässor. Dessutom svarade R2 att det kan vara svårt att 

etablera ett samarbete med företag, eftersom de anser sig förlora tid och pengar när de måste 

hålla föreläsningar för eleverna eller ta emot studiebesök på företaget. Under intervjuerna 

framkom det uttalanden från några rektorer som skulle vilja utveckla samarbetet mellan 

studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknaden. Här nedan följer några citat kring detta. 

Ja det går ju alltid att göra bättre, men studie- och yrkesvägledare har inte 

riktigt tid med det (R1). 

Ja vi kan göra mer, framförallt mot det lokala näringslivet på orten (R3). 

Det vore ju önskvärt att ha företagskontakter överallt (R2). 

6.3.2 Studie- och yrkesvägledarnas beskrivning. 

Det framkom att sex av sju studie- och yrkesvägledare var involverade i elevhälsovårdsteamet 

på sina respektive skolor. Vidare var det endast en studie- och yrkesvägledare om ingick i ett 

arbetslag. Vad som utmärkte sig kring samarbetet var att samtliga studie- och yrkesvägledare 

tyckte att det var viktigt att ha ett gott samarbete med lärare. De ansåg att ett samarbete skulle 

underlätta arbetet som de utförde i klassrummen och alla delar som är runt studie- och 

yrkesorienteringen.  

Man måste ju komma med mössan i hand för att få göra sitt jobb, det har 

jag upplevt. Viktigt att ha personkännedom om lärarna och veta vilka man 

kan gå till i första hand. Dock känns det lättare nu än när jag var ny (S3).   
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Å andra sidan berättade en studie- och yrkesvägledare att de jobbade aktivt med studie- och 

yrkesorientering i arbetslagen som dessutom är positiva till att studie- och yrkesvägledarna 

kommer in i klassen. Detta var tack vare att de hade en utarbetad verksamhetsplan för studie- 

och yrkesvägledare när det kom till studie- och yrkesorienteringen på skolan.  

Det bygger ju på ömsesidigt samarbete, jag måste exempelvis få komma in 

på deras lektioner (S7). 

Två studie- och yrkesvägledare upplevde att skolans ansvar i studie- och yrkesorienteringen 

kunde brista i de fall där de har varit med om att lärare gått ut med förlegad information om 

behörigheter, meritpoäng och hur man erhöll ett samlat betygsdokument alternativt slutbetyg. 

Vilket fått konsekvensen att eleverna sökt upp studie- och yrkesvägledaren och ifrågasatt den 

informationen.  

Jag vill att hela skolan ska ta mer ansvar i yrkesorienteringen (S1).  

Vidare nämnde alla studie- och yrkesvägledarna utom en att de deltog regelbundet i studie- 

och yrkesvägledarträffar inom regionen. Något som de ansåg vara ett uppskattat inslag som 

genererade till utbyte av information och gemensamma problemområden som de stött på. 

Dessa träffar tyckte de dessutom bidrog till en bättre samarbetsmöjlighet kring studie- och 

yrkesorienteringen. Tre av sju studie- och yrkesvägledare önskade ett mer utvecklat samarbete 

kring befintliga mål i läroplanen exempelvis i förhållande till ämnet samhällskunskap och 

arbetsmarknad: 

Jag skulle vilja vara ute oftare i klasserna och informera, kunna gå till 

lärarna och skapa samarbete i samhällskunskap om arbetslivet. Det skulle 

bli mycket bättre! (S1). 

Att ha bra kontakter med arbetsmarknaden var viktigt, ansåg sex av sju studie- och 

yrkesvägledare. Bland annat upplevde de att denna kontakt med arbetsmarknaden 

underlättade när de skulle bjuda in representanter från detta område. Det kunde 

exempelvis vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackförbund och företag 

som har anknytning till de olika programmen. Samtidigt nämnde två studie- och 

yrkesvägledare att det var avgörande att ha en rektor som var intresserad av studie- 

och yrkesorienteringsfrågor, för att länken mellan skolan och arbetsmarknad skulle 

fungera. 

Vi har märkt att det beror på vilken rektor det är, vissa har verkligen 

kommit på att vi är en resurs de kan använda. Sedan har vi det som är i vårt 

språk, icke studie- och yrkesvägledare vänliga, och då tycker de att de kan 

sköta det här själv (S7). 
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Vidare nämnde tre studie- och yrkesvägledare att de även åkte ut och gjorde studiebesök på 

exempelvis universitet och folkhögskola. Fyra av sju önskade att de hade ett bättre samarbete 

med arbetsmarknad. De berättade att de ville etablera ett större och bredare kontaknät. De 

ville fortsättningsvis även göra mer uppsökande verksamhet. De kände att denna ökande 

verksamhet skulle kunna motverka avhopp och skapa framtidstro bland eleverna. S1 betonade 

vikten av att skapa en handledarutbildning för de som tar emot studenter från studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Detta ansåg S1 var viktigt för att etablera vilka förväntningar 

universitetet hade på handledarna, samt vilka förväntningar handledarna kunde ha på 

studenterna. 

6.3.3 Sammanfattning av resultatet från rektorer och studie- och yrkesvägledare kring 

samarbetet i studie- och yrkesorienteringen. 

Rektorernas uppfattning är att studie- och yrkesvägledarna är en viktig länk mellan lärare, 

elev och ledning. Vidare framkom det att studie- och yrkesvägledarna är medlemmar i 

elevhälsoteamet och sitter med på elevvårdskonferenser. Vilket även framkom från studie- 

och yrkesvägledarna. Fortsättningsvis nämner rektorerna samarbetet mellan lärare och studie- 

och yrkesvägledare som ett samarbetsområde, när information ska ges till eleverna ute i 

klassrummen. Studie- och yrkesvägledarna däremot har ett önskemål om ett gott samarbete 

för att underlätta tillgången till eleverna när det är dags för informationsgivande.  

Vidare har rektorerna nämnt samarbetet mellan studie- och yrkesvägledarna och lärare när det 

kommer till kursbyten samt träning inför arbetslivet gällande CV skrivandet och 

arbetsintervjutillfället. Studie- och yrkesvägledarna uttryckte ett bra samarbete inom den egna 

professionen i form av studie- och yrekesvägledarträffar.  Rektorerna ansåg att skolorna har 

ett gott samarbete med arbetsmarknaden genom att de har föreläsningar och studiebesök. 

Studie- och yrkesvägledarnas roll i detta samarbete benämns vara att ordna studiebesök på 

kommunala och statliga instanser. Studie- och yrkesvägledarna poängterar vikten av att ha ett 

gott samarbete med arbetsmarknaden eftersom det underlättar kontakten inför studiebesök och 

föreläsningar i anknytning till de olika programmen. 

6.3.4 Analys 

Vår studie visar att rektorerna anser att det förekommer ett samarbete på skolorna kring 

studie-och yrkesvägledarnas informationsgivande i klasserna om arbetsmarknaden. Studie-

och yrkesvägledarna emellertid uttryckte en problematik i åtkomst till eleverna vid 

informationsgivandet. Vår studie visar att det goda samarbetet kring arbetsmarknad och 

studier sker på varierad nivå idag. Vi konstaterar att för att studie-och yrkesvägledarna ska 

kunna bygga upp ett kontaktnät med arbetsmarknaden och underlätta studie-och 

yrkesorienteringen, krävs det tid och engagemang från både studie-och yrkesvägledare och 

rektorer.  
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Vår slutsats är dock att detta kan bli svårt om man saknar grundförutsättningar som ramverk 

kring studie-och yrkesvägledarverksamheten, såsom arbetsbeskrivningar och en ökad kunskap 

om studie-och yrkesvägledaruppdraget. Detta skulle också kunna generera till att stärka 

yrkesrollen och samarbetet för studie- och yrkesvägledarna med övrig skolpersonal. Angelöw 

och Jonsson (2000) påtalar vikten av att skapa förutsättningar för det goda samarbetet, 

exempelvis genom att ha ett bra samtalsklimat där personal kan öppet prata om eventuella 

problem och för att undvika missförstånd. Vi ser därför ett samband med vår studie där 

samarbetet fungerar väl där man har en öppen kommunikation med övriga personalgrupper.  

Analyserar vi detta tillsammans med litteraturen vi funnit, stärks vår studie av WSP (2008) 

som framhåller att om eleverna ska få tillgång till en högkvalitativ studie-och yrkesorientering 

krävs det att samarbetet är gott och att hela skolans personalgrupper deltar. Skolverket (2008) 

påtalar vikten av samverkan mellan olika personalgrupper för att skapa likhet och kvalité 

mellan skolorna inom studie- och yrkesorientering och studie- och yrkesvägledning. Dresch 

(1996) påtalar en uttalad önskan från både rektorer och studie-och yrkesvägledare att de 

önskade ha ett gott samarbete och en vilja att vidareutveckla studie-och 

yrkesorienteringsverksamheten.  

I vår studie framkom det brister i samarbetet gällande tillgång till eleverna, samt att lärarna 

hade åsikter om vilka lektioner som skulle användas till studie-och yrkesvägledarna om 

studie-och yrkesorientering, samt var denna information skulle förläggas. Vidare framkom det 

att rektorerna inte var fullt medvetna om problematiken i detta, eftersom de ansåg att ett 

samarbete ägde rum. Vi konstaterar återigen att avsaknad av ramverk och kommunikation 

leder till otydligheter i uppdraget. Dock fann vi också i vår studie det goda exemplen där 

samarbetet fungerar väl mellan personalgrupperna och hur detta stärker studie-och 

yrkesorienteringens kvalité 

Henrysson (1994) nämner problematiken med motstånd från lärarna samt fördelarna med att 

förlägga informationen ute på arbetsmarknaden, för ett mer verklighetsförankrat tillfälle för 

eleven att förkovra sig i verkligheten. I de allmänna råd och kommentarer om studie-och 

yrkesorientering (2009) påtalas vikten av att all studie-och yrkesorientering ska integreras i 

undervisningen genom hela studieplanen på olika nivåer i ett nära samarbete med alla 

personalgrupper för en högkvalitativ studie-och yrkesorientering. Skolverket (2008) påtalar 

vikten att studie-och yrkesvägledning samt yrkesorientering sker i samförstånd med hela 

skolan och därmed blir allas ansvar.   
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7. DISKUSSION 

Under diskussionsdelen kommer vi att diskutera de olika resultat som framkommit utifrån 

olika synsätt och aspekter i förhållande till samhällsnivå och individnivå. Vi kommer vidare 

att diskutera de skillnader och likheter som framkommit i materialet. Slutligen följer en 

metoddiskussion där vi kritiskt granskar det förhållningssätt och de metoder vi utgått från i 

arbetet. Avslutningsvis ger vi förslag på nya frågeställningar, som vi anser kan vara av 

intresse och nytta att forska vidare kring.  

7.1 Resultatdiskussion  

Hur beskrivs studie- och yrkesvägledarens uppdrag av rektor och studie- och yrkesvägledare? 

Studie- och yrkesvägledarna gav en beskrivning av att de hade världens bästa jobb, men att 

uppdraget kan behöva förtydligas. Vad de uppskattade mest i uppdraget var kontakten med 

eleverna. Elevkontakten var genomgående i verksamhetens alla delar kring studie- och 

yrkesorienteringen. Den sociala rollen i uppdraget är central, och den finns inte bara i 

förhållande till eleverna, utan även i relation till den övriga personalgruppen samt i kontakten 

med arbetsmarknaden. Studie- och yrkesvägledaruppdraget anses ofta som ett ensamt 

uppdrag, i en yrkesroll som ofta är i minoritet. Vi bedömer utifrån vår studie att personen som 

innehar studie- och yrkesvägledaruppdraget bör ha en hög social kompetens, och vara 

drivande i sitt yrkesutförande. Dresch (1996) beskriver också hur studie- och 

yrkesvägledaruppdraget kan upplevas som en mycket liten roll på skolan och att man då kan 

ha svårt att hävda sig, då andra uppdrag på skolan ges större prioritet. Studie- och 

yrkesvägledare vill utveckla uppdraget, men känner att de hämmas i detta av outtalade regler 

och förväntningar. På en arbetsplats har vi olika förväntningar, uttalade och outtalade, särskilt 

om man kommer som ny till en arbetsplats. 

Vår studie visar att rektorerna ger en beskrivning av att studie- och yrkesvägledaruppdraget 

innehåller informationsgivande, vägledning, administrativa uppgifter samt att vara ett socialt 

bollplank för eleverna. Vidare framkommer det att det inte finns några oklarheter om vad 

uppdraget ska innefatta, enligt rektorerna. Vi konstaterar att de två yrkesrollerna delar samma 

grundtanke om vad uppdraget ska innehålla, dock inte i tidsfördelningen av arbetsuppgifterna. 

Vilket antyder att det brister i kommunikationen mellan yrkesrollerna. Dresch (1996) påtalar 

att rektorerna har en viss inblick i vad studie- och yrkesvägledare har för kompetenser, men 

det är inte alltid att rektorerna lyckas förmedla detta till studie- och yrkesvägledare och övriga 

personalgrupper. 
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Inom studie- och yrkesvägledaruppdraget framkommer det i vår studie att det inte alltid finns 

uttalade förväntningar i uppdraget i form av en arbetsbeskrivning. I vår studie framkommer 

det att hälften av rektorerna anser att arbetsbeskrivningar är ett förlegat instrument. 

Rektorerna vill i stället att man lägger uppdraget inom ramen för ett större perspektiv och att 

man jobbar målstyrt. Det är därmed av underordnad karaktär vem som utför arbetet, då 

måluppfyllelse är det viktigaste. Avikelser förekommer givetvis. Den resterande hälften av 

rektorerna i vår studie önskade att det fanns arbetsbeskrivningar. Detta skulle bidra till att 

förtydliga uppdraget samt utgöra ett verktyg för att kunna kvalitétssäkra uppdraget. 

Det framgår dock klart i vår studie att studie- och yrkesvägledarna själva önskar att det fanns 

arbetsbeskrivningar då detta skulle förtydliga deras roll. En roll som de i dag upplever som 

något otydlig. Vi uppfattar rektors ställningstagande i detta att det är önskvärt att behålla 

uppdraget utan arbetsbeskrivning för att kunna använda uppdraget till andra uppgifter. Utan 

arbetsbeskrivning finner vi att det ger utrymme för större flexibilitet i uppdraget till studie- 

och yrkesvägledarens nackdel. Vilket i sin tur gör att förväntningarna på studie- och 

yrkesvägledarna höjs, då ingen vet vad som ska ingå i uppdraget. Slutprodukten av uppdraget 

kan då innehålla alla de uppgifter som åläggs studie- och yrkesvägledaren, vare sig det hör till 

yrkesområdet eller inte. Fördelen med att studie- och yrkesvägledare tilldelas andra 

arbetsuppgifter kan vara att det gör möjlighet till en större tjänsteomfattning. Det är dock 

problematiskt att man kan tvingas arbeta på flera skolor under flera huvudmän för att få ihop 

en tjänstegrad som man är nöjd med. Vi befarar att det ibland kan ställa till med problem att 

arbeta på flera skolor.  Potentiellt kan det handla om att arbeta i flera olika datasystem, vilket 

kan vara förvirrande. Dessutom kan man ha olika rektorer och eventuellt hamna i en 

lojalitetskonflikt. Vidare tappar eleverna närkontakten med studie- och yrkesvägledare om de 

inte finns närvarande i skolmiljön särskilt ofta. Vi tycker att eleverna redan idag har svårt för 

att ibland veta vem studie- och yrkesvägledare är, samt var de sitter. 

Det framkommer i vår studie att studie- och yrkesvägledare beskrev att det i övervägande 

grad var studie- och yrkesvägledning de ville göra i uppdraget, men det visade sig vara just 

detta som de spenderade minst tid med. WSP (2008) framhåller hur studie- och 

yrkesvägledarna upplever att det är i studie- och yrkesvägledningen som de har sin 

specialkompetens, medan de samtidigt hade känslan av att denna kompetens inte alltid fick 

komma till sin fulla rätt, på grund av andra delar i uppdraget som blev överrepresenterade. 

Det framkom vidare att studie- och yrkesvägledaruppdraget upplevs som otydligt och att 

studie- och yrkesvägledare förväntas ta hand om alla de uppdrag som tillskrivs studie- och 

yrkesvägledaruppdraget. I vår studie har det dock också framförts fördelar med att ha andra 

uppdrag i liten omfattning i studie- och yrkesvägledaruppdraget då det ger variation i 

arbetsuppgifterna. Vi ställer oss frågande till om studie- och yrkesvägledarkompetensen 

kommer till sin fulla rätt om uppdraget omfattar alltför mycket administrativa uppgifter.  
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Vi erfar att det kan leda till att uppdraget utarmas och att den unika kompetensen i 

samtalsmetodik går förlorad. Studie- och yrkesvägledare kan då bli utbytbara till förmån för 

andra yrkesgrupper. Troligtvis blir det eleven, som mister den studie- och yrkesvägledning 

som ges av studie-och yrkesvägledare, som de har rätt till enligt skollag och läroplaner. 

Därmed förlorar eleven en viktig person som ska lotsa eleven i den djungel av information 

som finns i dagens samhälle om utbildningar, yrken och arbetsmarknad. I denna bearbetning 

kan det vara givande att få gå till en studie- och yrkesvägledare och prata om den nuvarande 

studietiden och den fortsatta, hur man funderar och tänker kring detta. Det är otroligt viktigt 

att eleverna får en möjlighet till att förbereda sig inför yrkeslivet, även om en del till en början 

kommer att befinna sig inom utbildningssystemet. Om eleverna i större grad får ta del av 

kopplingen mellan skola och arbetsliv, kommer de också bättre förstå orsaken till varför de 

går i skolan. Detta kan vara speciellt viktigt för de elever som har det lite tuffare i skolan, för 

de som är skoltrötta och har tappat motivationen. Vidare finner vi att det är en klar fördel för 

eleven om denne får träna sig i att bemöta olika förväntningar som väntar på denne i 

arbetslivet. För eleverna finner vi det viktigt att de får träna sig i att känna igen olika 

yrkesroller och de förväntningar som hör ihop med dessa. 

Enligt Nilsson (2005) tillkom studie- och yrkesvägledaruppdraget för att man upplevde att 

elever var i behov av stöd och information om yrken och utbildningar. Vi har svårt att se hur 

det gagnar eleven att studie- och yrkesvägledare utför uppgifter som marknadsföring, 

administrativa uppgifter och andra uppdrag som inte direkt rör eleven och dess frågor inför 

framtiden. Skolan är till för eleverna och studie- och yrkesvägledare utbildas för att kunna 

förbereda eleverna på samhället och verkligheten utanför skolans väggar. Det är ju dessa 

individer som ska driva vårt samhälle enligt goda normer och värderingar i framtiden. 

Hur använder rektorer och studie- och yrkesvägledare Skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer om studie- och yrkesorientering? Vår studie påvisar att rektorerna inte är 

bekanta med innehållet, däremot var studie-och yrkesvägledarna medvetna om innehållet. 

Studie- och yrkesvägledarna använder de allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering om än i olika omfattning, främst anser de att de används bäst vid 

nyexaminerade studie- och yrkesvägledares anställning. Vidare framkom det att samarbetet 

inte fungerar tillfredsställande på skolorna idag. Vi anser att samarbetet behöver förbättras 

och hur detta ska ske med förbättrad styrning från ledning samt en ökad kompetensutveckling 

i övriga personalgrupper om vad studie och yrkesorientering innebär och hur att det är allas 

ansvar. Vi ser samband med förbättrade ramverk omkring studie- och yrkesvägledning och 

studie- och yrkesorientering genom att ta i bruk de styrdokument som finns, men inte används 

nämnvärt. Samt att förtydliga de styrdokument som finns och används. Vidare finner vi att 

rektor bör göra sig bekant med De allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering, för att vidarebefordra denna kunskap till övriga personalgrupper.  
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I Skolverkets granskning (2008) påvisas stora och tydliga skillnader mellan kommundelarna 

både i tillgång och innehåll av studie-och yrkesvägledning och studie-och yrkesorientering. 

Den gemensamma nämnaren i skillnaderna var styrning och samverkan. Vi fann också i 

dagspressen, Västerbottens Kuriren (2012), en artikel om hur Umeå kommun kräver bättre 

kvalité på yrkesvägledningen då Skolverket har uppmärksammat att verksamheten saknar 

kvalitétssäkring, ledning och styrning. En av förbättringsåtgärderna är att kompetensutveckla 

rektorerna om yrkesvägledning. Denna artikel var intressant att ta del av då vi själva valt att 

skriva vår uppsats inom detta område. Vi anser att dessa förbättringsåtgärder är relevanta och 

viktiga för studie- och yrkesvägledarverksamheten.  

Hur beskrivs samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och övriga personalgrupper 

omkring studie- och yrkesorientering av rektor och studie- och yrkesvägledare? Vår studie 

visar att rektorerna anser att det förekommer ett gott samarbete mellan studie- och 

yrkesvägledare och övriga personalgrupper. Studie- och yrkesvägledarna upplever dock att 

det finns svårigheter att få åtkomst till eleverna, vilket tyder på ett inkonsekvent samarbete. Vi 

anser att studie- och yrkesvägledare fyller en viktig roll med sina verktyg och kunskaper i 

arbetet med att hjälpa eleverna till att orientera sig på detta omfattande område. Dock måste 

detta arbete ske i ett samarbete med övrig berörd personal på skolan. Vi upplever att det finns 

många bra samarbeten redan nu, men det varierar mellan olika skolor och delar av landet. 

Enligt WSP (2008) har det varit ett återkommande dilemma att delar av samarbetet inte har 

fungerat och att det har varit svårt att få alla att ta sitt ansvar i att studie- och 

yrkesorienteringen ska bli hela skolans ansvar. Vi anser att både ansvar och utförande verkar 

hamna hos studie- och yrkesvägledare. Vi tror att detta sker för att rektor förbisett detta ansvar 

och lägger det hos studie- och yrkesvägledaren. WSP (2008) betonar att de skolor som har en 

lyckad studie- och yrkesorienteringsverksamhet också har ett gott samarbetsklimat. 

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering tillkom mot bakgrund av att 

Skolverket (2009) uppmärksammat stora brister omkring studie- och 

yrkesorienteringsverksamheten i skolorna. Främst visar sig bristerna i form av undermåligt 

samarbete mellan personal på skolan samt genom att rektor inte har klargjort resursfördelning 

och inte heller hade någon tydlig styrning av studie- och yrkesorienteringen. Studie- och 

yrkesorienteringen ska vara hela skolans ansvar, med rektor i spetsen. Tyvärr ser inte 

verkligheten ut på detta sätt, vilket både vår studie samt litteratur på området påvisar. 
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Vår studie visar på en önskan om att studie- och yrkesvägledare skulle behöva få komma in i 

klassrummen för att informera och vägleda större grupper i tidigare skede än vad som sker 

idag. Förslagsvis i årskurs åtta, för att sätta igång tankeverksamheten kring yrken och 

utbildning, särskilt hos pojkarna. Vi finner att det vore en fördel för både eleverna, skola och 

samhälle, och informationen skulle även kunna ges i ännu lägre åldrar. Elever som är 

informerade om yrken och utbildningsvägar kan också fatta väl förberedda beslut i sina val. 

Det ser vi som något eftersträvbart, vidare anser vi även att många elever skulle finna stor 

motivation i detta, samt ge dem en variation under sin utbildningstid. Samtidigt är just 

tillgången till lektionstid ett omtalat dilemma som lyfts i litteratur och som också lyfts fram av 

våra informanter. Det verkar vara avgörande vilken lärare man arbetar med och vilken 

personkemi man har med denne samt beroende på vilken personkännedom man själv har.  

Flertalet av våra informanter berättar att det alltid är svårast när man kommer som ny till en 

skola och att det sedan allteftersom blir lättare att få komma in i klasserna. Vidare nämner de 

också att vissa har ett gott samarbete med lärarna och att de då är välkomna och uppskattade 

när de kommer. Lektionstiden är till för eleven och vi ser stora fördelar med att ha en 

välfungerande studie- och yrkesorienteringsverksamhet under lektionstid. Lärarna har ett 

ansvar gentemot eleverna och deras måluppfyllelse, vi anser att ett gott samarbete är möjligt 

genom att kombinera måluppfyllelse i kurserna med studie- och yrkesorienterade lektioner.  

En rektor i vår studie menade att ett utökat samarbete med lärarna skulle kunna leda till att 

man uppfyller kursmoment genom studie- och yrkesorienteringsverksamheten och därmed 

slår man två flugor i en smäll.  

Enligt WSP (2008) krävs det tid, planering och god vilja från alla inblandade för att en 

välfungerande studie- och yrkesorienteringsverksamhet ska växa fram. Vi anser att den största 

vinsten gör eleven genom att var mera förberedd på livet utanför skolan. Vidare anser vi att 

det är anmärkningsvärt att det tillåts vara en problematik att få tillgång till lektionstid, och att 

det kan få bero på en enskild lärares inställning. Informationen som ges är till för eleverna och 

det borde vara en självklarhet att eleverna får en lika stor tillgång till detta som allt annat i 

skolan. Vi reflekterar över huruvida rektorerna är medvetna om detta dilemma och hur det kan 

vara möjligt för en del lärare att neka lektionstid för studie- och yrkesorientering.  

Vi finner att en förutsättning för att få alla delaktiga i att studie- och yrkesorienteringen är att 

alla också ser nyttan med det. Det skulle vara bra om studie- och yrkesvägledare fick ett visst 

antal timmar per läsår och klass, och att detta bestäms av skolledningen, om det nu skulle visa 

sig att det inte går att komma överens om detta i dialog med lärarna. Dessutom anser vi att 

delar av studie- och yrkesorienteringen bör förläggas utanför skolans väggar, genom 

studiebesök och praktik. En önskan om att ha ett bättre samarbete med arbetsmarknaden med 

bland annat fler företagskontakter framkom från både studie- och yrkesvägledare och rektorer 

i vår studie. Vi anser att det är av stor vikt att eleverna har möjlighet till företagskontakter och 

genom detta även få en inblick och orientering i arbetsmarknaden.  
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Vi tror att det är viktigt för eleverna att känna av sambandet mellan skola och arbetsliv samt 

att kunna få känna en framtidstro under sin skolgång. Att upprätthålla ett kontaktnät med 

företag på arbetsmarknaden skulle dessutom underlätta praktikanskaffningen till de elever 

som står inför det. Skolan av idag har blivit så pass teorianpassat att vi tror att ett ökat 

verklighetsperspektiv skulle gynna dem gott och även motivera dem i deras skolarbete. 

Genom att lyfta in arbetsmarknaden och de arbetsgivare som finns i skolan för att klargöra 

vad som krävs inom många yrken och branscher skulle kunna fungera som en 

motivationshöjande verksamhet för eleverna. Vi konstaterar att det vi saknar i skolorna idag 

är någon form av kvalitétssäkring rörande studie- och yrkesorienteringen. Detta skulle hjälpa 

vår profession ett steg framåt, tillsammans med ett eventuellt införande av en särskild 

legitimation. Vi finner att studie- och yrkesvägledarna inte har en stark roll i skolorna idag 

och detta behöver åtgärdas. För att detta ska ske krävs samarbete med all personal samt att 

ledning står i täten för detta. Ett dylikt arbete skulle ge studie- och yrkesorienteringen en 

större legitimitet.  

 7.2 Metoddiskussion  

Vårt val av kvalitativa intervjuer som verktyg anser vi har fungerat bra. En kvantitativ metod, 

exempelvis i form av enkät, hade inte gett oss samma förståelse för informanternas 

upplevelser och beskrivningar. Vår största lärdom i denna studie har dock varit hur vi lade 

upp intervjufrågorna. Frågorna var relevanta med frågeställningarna, men vi delade upp 

frågeställningarna i många fast mindre delar, vilket försvårade sammanställningen av 

resultatet. Det korrekta tillvägagångssättet hade varit att använda frågeställningarna utan att 

göra om frågeställningarna i mindre delar. Det visade sig även att vissa frågor var svåra att 

förstå av informanterna. Dessa frågor blev dock förklarade av oss och vi erhöll då svar på 

frågorna. Vi har reflekterat över detta och kommit fram till att vi inte lyckades förmedla vissa 

frågor tydligt nog för informanterna, fast frågorna var uppenbara för oss då vi hade en klar 

bild över vad vi ville ha fram. Vi anser dock inte att detta påverkat tillförlitligheten i 

resultatet. Vi valde att göra en gruppintervju för att testa vår första omgång av frågor. Att 

välja en gruppintervju var inte ett bra metodval insåg vi relativt snabbt, men det gav oss en 

möjlighet att arbeta om, de frågor som inte fungerade i förhållande till vårt syfte.   

Vad gäller mängden informanter var de fördelade olika mellan yrkesrollerna (fyra rektorer 

samt sju studie- och yrkesvägledare), och vi ställer oss frågande till om vi fått ett annat 

resultat om det varit mer jämlikt? Vi tror inte det. Vi har också frågat oss om det var för få 

personer som intervjuades? I detta anser vi att vi kände att materialet efter ett antal intervjuer 

började bli mättat. Några nya uppgifter framkom inte i de sista intervjuerna, bara liknande 

kommentarer.  
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Vi har också funderat på om det var fördelaktigt eller inte att göra intervjuer i olika 

skolformer och om detta påverkade resultatet? Detta eftersom uppdragen kan se annorlunda ut 

på grundskola och gymnasiumskola. Dock anser vi att grunduppdraget är detsamma oavsett 

skolform för studie- och yrkesvägledarna. Samt att rektor är ytterst ansvarig för studie- och 

yrkesorienteringsverksamheten oavsett skolform. Skollagen är densamma oavsett skolform. 

Vi har också funderat över huruvida det kan vara så att all information kanske inte har 

kommit fram från informanterna. Detta uppmärksammade vi då vi fick svar på frågor redan 

ställda, att svaren fylldes på allteftersom intervjun pågick. Detta ser vi dock som en fördel, då 

vi använt oss av intervjun som verktyg och sammanställt helheten av intervjuerna.  

Vi anser ändå att vi i stort fått fram rättvisande svar på frågorna. Vi har även reflekterat kring 

att titeln som berör uppdraget eventuellt associeras till detaljerade arbetsuppgifter, men vårt 

syfte har inte varit att fördjupa oss i det, utan mer i helhet få fram informanternas beskrivning 

av studie- och yrkesvägledaruppdraget. Vidare har vi reflekterat över att det möjligen framstår 

som att vi bestämt vad en arbetsbeskrivning ska bestå av, då det kan uppfattas som att 

administrativa uppgifter inte ska vara inom studie- och yrkesvägledaruppdraget. Vi resonerar 

enligt följande: hur studie- och yrkesvägledarkompetensen kommer till bästa nytta för eleven, 

om det är att vägleda och informera eller sammanställa data? Vi ser främst det förstnämnda. 

I vår litteratursökning har vi reflekterat över att en del litteratur som vi har tagit med i vår 

studie är relativt föråldrad. Detta har dock gett oss en möjlighet att reflektera över vad som 

skett inom utvecklingen av studie- och yrkesvägledaruppdraget och studie- och 

yrkesorientering sedan litteraturen skrevs. Angående källkritik över internetsidor använda i 

studien, ställer vi oss kritiska till sidan med arbetsbeskrivningar då vi funnit att det är ett 

bokförlag som framställt fakta. Deras expertis kan måhända vara inom annat område än 

arbetsbeskrivningar. Tillförlitligheten är sammantaget god, anser vi. 
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7.3 Fortsatt forskning inom området baserat på vårt arbete 

Vi rekommenderar att man gör en större undersökning, möjligen både med kvalitativa 

intervjuer för upplevelsen samt en kvantitativ med enkäter för att komma åt de frågor som vad 

uppdraget innehåller och så vidare. Detta för att komma åt den stora massan och få ett resultat 

med större tyngd. Vidare anser vi också att det hade varit intressant att utföra en undersökning 

hos eleverna, hur de upplever den studie- och yrkesorientering som förekommer i skolan samt 

vägledning. Vidare kan man göra en studie även på hur lärarna involveras i studie- och 

yrkesorienteringen, för att få deras uppfattning också. Vi känner att det är många delar i detta 

som skulle vara intressanta och viktiga att undersöka vidare, eftersom det är många delar som 

ingår i studie- och yrkesorienteringen. Vi upplever att det är svårt att fokusera på bara ett 

område varav vi inte i nuläget kan säga specifikt vilken fortsatt forskning vi skulle se som den 

mest relevanta.  

Avslutningsvis känner vi att utgångsläget för studie- och yrkesvägledare och studie- och 

yrkesorienteringensuppdraget mycket baseras på hur ledning och styrande ser på dessa 

områden, och det viktigt att undersöka även deras perspektiv och synsätt.  Forskning om hur 

eleverna upplever studie- och yrkesvägledning samt yrkesorientering över en längre period, 

och hur det gick sedan, skulle också vara intressant. 
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BILAGA 1 

Frågor till studie- och yrkesvägledare 

 

1) Beskriv ditt uppdrag? 

 

2) Finns det arbetsuppgifter som du skulle vilja lägga mer eller mindre tid på? 

 

3) Finns det områden som du vill utveckla i ditt uppdrag? 

 

4) Vilka samarbetsuppgifter har du? 

 

5) Har du någon arbetsbeskrivning?   

 

6) Hur arbetar ni för att studie- och yrkesorienteringen blir hela skolans ansvar? 

 

7) Vad kan skolan göra för att studie- och yrkesvägledare kompetensen ska kunna 

vara länken mellan skolan och arbetsliv? 

 

8) Upplever du att det finns en trygghet i de Allmänna råd och kommentarer om 

studie- och yrkesorientering? 

 

9) Något annat som du känner är viktigt och känner att du vill delge oss? 
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BILAGA 2 

Frågor till rektor 

 

1) Vilket uppdrag har studie- och yrkesvägledaren på er skola? 

 

2) Vilka samarbetsuppdrag har studie- och yrkesvägledaren? 

 

3) Vilka är de lokala verksamhetsmålen för studie- och yrkesvägledaren? 

 

4) Arbetar studie- och yrkesvägledaren utifrån en arbetsbeskrivning? 

 

5) Hur arbetar ni för att studie- och yrkesorienteringen blir hela skolans ansvar? 

 

6) Vad kan skolan göra för att studie- och yrkesvägledare kompetensen ska kunna 

vara länken mellan skola och arbetsliv? 

 

7) Inom vilka områden skulle studie- och yrkesvägledaren kunna bidra med sin 

kompetens? 

 

8) Vad anser du är studie- och yrkesvägledarens huvuduppdrag? 

 

9) Upplever ni att det finns en trygghet i de Allmänna råd och kommentarer som 

finns kring studie- och yrkesorientering? 
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