
 
  
  

 

!

!

!

!
 
 
 
 
! 

!
!
!
!

”Det$känns$ju$som$att$det$är$ett$väldigt$brett$
arbete,$man$kan$hamna$i$de$mest$lustiga$
situationer$på$ett$sätt” 
En!studie!om!studie-!och!yrkesvägledningens!utveckling!och!

arbetsuppgifter!i!gymnasieskolan.!! 

 

Emma Gustafsson & Johanna Haarala 
 

 
VT 2014 
Examensarbete, 15 hp 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp 
Handledare: Rolf Hugoson 
Examinator: Annette Löf 



Sammanfattning 

 
I detta arbete har vi undersökt hur studie- och yrkesvägledares arbetsuppgifter ser ut i praktiken 
genom att intervjua fem studie- och yrkesvägledare på olika gymnasieskolor i Västerbottens län. 
Vi ville ta reda på vad de lägger fokus och tid på i sitt arbete samt om de har några sidouppgifter 
som inte tillhör deras egentliga uppdrag som studie- och yrkesvägledare. Detta då tidigare 
forskning pekat på att vägledare är missnöjda med sin arbetssituation och att de har mycket 
sidouppgifter som tar tid och fokus från det egentliga uppdraget. I arbetet har vi även fokuserat 
på studie- och yrkesvägledningens utveckling och utformning från 70-talet fram till idag med 
fokus på samhället, vägledaren och arbetets innehåll. 
De frågeställningar som vi behandlar i detta arbete är vägledarens huvudsakliga arbetsuppgifter, 
vilka eventuella sidouppgifter det finns och fördelningen mellan dessa utifrån studie- och 
yrkesvägledarens perspektiv. Vi har även valt att skriva om de mål- och styrdokument som finns 
för verksamheten. Vilka dessa är, vad de innehåller samt vad våra intervjuade vägledare har för 
åsikter om dessa.  
Resultatet av vår undersökning skiljer sig något från den tidigare forskningen inom ämnet som 
pekar på att studie- och yrkesvägledaren har en otydlig roll som är lågt prioriterad på skolorna. 
Att vägledare ofta är missnöjda över att lägga mycket av sin arbetstid på uppgifter som ligger 
utanför det egentliga vägledningsuppdraget är något som många undersökningar visar.  
De studie- och yrkesvägledare vi intervjuade trivdes istället bra med att ha en del sidouppgifter 
då det bidrog till ett varierat arbete och ingen av vägledarna skulle vilja ha ett arbete som endast 
innehåller vägledningssamtal och information. Dock ser det lite olika ut mellan olika skolor hur 
vägledaren jobbar och vilka arbetsuppgifter de har, framförallt på grund av att de själva ofta är 
ansvariga för att organisera sitt arbete.  
De flesta av våra intervjuade vägledare ansåg att fokus i deras arbete låg på vägledningssamtal 
och information men att den mesta tiden gick till att utföra andra uppgifter, så som administrativa 
uppgifter och marknadsföring.  
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1.!Inledning!
! 
Det! har! tidigare! visat! sig! att! det! finns! en! osäkerhet! kring! vad! studie;! och! yrkesvägledaryrket!
innebär!och!att!verksamheten!är!ofta!otydlig!och!lågt!prioriterad!på!skolorna.!På!grund!av!detta!
upplever! studie;! och! yrkesvägledare! att! de! inte! får! jobba! med! det! de! är! utbildade! till! utan!
istället!blir!tilldelade!andra,!ofta!administrativa!uppgifter!(Wennström!&!Folkesson,!2008).! 
 
Göran!Nilsson! (2005)!har! i! sin!avhandling!skrivit!om!vägledningens!utformning!och!utveckling!
samt! hur! arbetsuppgifterna! har! sett! ut! för! studie;! och! yrkesvägledare.! Sedan! verksamhetens!
etablering!i!början!av!1900;talet!har!vägledare!ofta!haft!en!oklar!arbetsbeskrivning!med!mycket!
varierade!arbetsuppgifter!och!många!sidouppgifter!som!ligger!utanför!det!egentliga!uppdraget!
(Nilsson,!2005).! 
 
Samtidigt! som!det! finns!mål;! styrdokument! som! är! tänkt! att! beskriva! vilka!mål! och! riktlinjer!
som!bör! gälla! för! verksamheten! så! efterföljs! dessa! sällan! i! praktiken! (SOU! 2001:46).! Skolans!
studie;!och!yrkesvägledning!baseras!på!skolledningens!egen!uppfattning!om!vad!en!vägledare!
ska!göra,!vilket!inte!alltid!stämmer!överens!med!mål;!och!styrdokument!(Skolverket!2005).! 
 
Varför!detta!är! intressant!att!undersöka!och!skriva!om!är!för!att!undersökningar!pekar!på!ett!
missnöje! hos! vägledare.! Under! vår! utbildning! till! studie;! och! yrkesvägledare! har! vi! många!
gånger! stött! på! olika! uppfattningar! om! vägledaryrket! och! vi! har! uppfattat! yrket! som! lågt!
prioriterat!inom!skolan. 
 
Göran!Nilssons!(2005)!avhandling!sträcker!sig!endast!fram!till!början!av!2000;talet!och!utifrån!
detta! har! vi! blivit! intresserade! av! att! undersöka! hur! vägledares! arbetsuppgifter! ser! ut! i!
Västerbottens! län! idag,! genom! att! göra! kvalitativa! intervjuer! med! verksamma! studie;! och!
yrkesvägledare.! 
 
 
Jag!skulle!säga!att!det!finns!strikt!vad!vägledare!ska!göra!i!grunden!men!det!ser!jätte!olika!ut!på!

skolor!vad!man!egentligen!jobbar!med.!–!Intervjuperson!D 
 

 
 
 
 
 
 !
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1.1!Syfte!och!frågeställningar!
!
Syftet!med! arbetet! är! att! ta! reda! på! hur! studie;! och! yrkesvägledares! arbetssituation! ser! ut! i!
praktiken!samt!vilka!arbetsuppgifter!de!arbetar!med!inom!och!utanför!vägledningsuppdraget.!!
!
 
De!frågeställningar!vi!kommer!utgå!ifrån!är: 
 

• Vilka!arbetsuppgifter!har!varit!centrala!för!vägledare!från!70;talet!fram!till!idag? 
 

• Hur!ser!vägledare!på!de!mål;!och!styrdokument!som!finns!för!studie;!och!
yrkesvägledning? 

 
• Hur!beskriver!vägledare!sina!arbetsuppgifter?! 

• Vad!lägger!vägledare!fokus!respektive!tid!på!i!sitt!arbete? 
 
 
 
 
! 
! !!! 
! 
 
 
 
 
 
! 

! !
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2.!Metod!

2.1!Avgränsning!och!urval!
I!vårt!arbete!kommer!vi!att!använda!oss!av!kvalitativa!intervjuer!och!tidigare!forskning!för!att!
besvara!våra!frågeställningar.!Till!två!av!våra!frågeställningar!anser!vi!att!kvalitativa!intervjuer!är!
ett!lämpligt!tillvägagångssätt.! 
! 
För!detta!arbete!har!vi!valt!att!intervjua!studie;!och!yrkesvägledare!inom!skolväsendet!på!grund!
av!att!dennes!perspektiv!på!verksamheten!var!av!störst!relevans!för!vårt!syfte.!Enligt!Holme!&!
Solvang!(1997)!kan!informationsinnehållet!förbättras!om!intervjupersonerna!har!kunskaper!om!
ämnet! man! undersöker,! vilket! också! är! en! anledning! till! vårt! beslut! att! ha! vägledare! som!
informationskälla!och!inte!rektorer,!då!det!är!vägledaren!som!har!störst! insyn!i!verksamheten!
och!de!dagliga!arbetsuppgifterna.! 
 
Undersökningen!kommer!vara!begränsad!till!tre!kommuner!i!Västerbottens!län!för!att!vi!gärna!
vill!utföra!intervjuerna!på!deras!arbetsplatser!och!alltför!långa!resor!känns!inte!tidsbesparande!
för!oss.!Vårt!mål!har!varit!att!intervjua!minst!åtta!verksamma!studie;!och!yrkesvägledare!och!vi!
skickade! förfrågan! till! 24!vägledare! i!Västerbottens! län! för!att! försöka! få! så!många! intervjuer!
som!möjligt.!De!vägledare!vi!intervjuat!har!en!tjänst!som!omfattar!minst!50!procent!och!arbetar!
på! en! gymnasieskola.! Detta! är! för! att! kunna! jämföra! vägledares! arbetsuppgifter! i! samma!
skolform!samt!att!de!har!en!tillräckligt!stor!tjänst!för!att!vi!ska!få!en!inblick!i!deras!arbete.!Vi!vill!
dessutom!att!personen!ska!ha!en!utbildning!avsedd!för!sådan!verksamhet.! 
 
Våra!fem!intervjupersoner: 
Intervjuperson!A:!Denna!vägledare!jobbar!heltid!på!en!gymnasieskola!i!Umeå!där!det!finns!ett!
par!studieförberedande!program.!Hon!har!en!heltidstjänst!på!skolan!där!hon!har!arbetat!i!mer!
än!10!år.!Skolan!hon!arbetar!på!har!under!500!elever!och!studievägledarens!kontor!ligger!avskilt!
från! övrig! personal.! Hennes! arbetsrum! ligger! intill! en! entré! och! det! är! hög! volym! och! liten!
avskildhet.!Hon!är!även!den!enda!vägledaren!på!skolan. 
 
Intervjuperson!B:!Detta! är! en! vägledare! som!arbetar! på! en! stor! skola! i! en!mindre! kommun! i!
Västerbotten!med!fler!än!500!elever.!Hon!har!en!heltidstjänst!på!skolan!där!hon!även!arbetet!i!
ca! 10! år.! Skolan! har! de! flesta! nationella! programmen! samt! vuxenutbildning.! Hon! har!
vägledarkollegor!med!egna!ansvarsområden.!Arbetsrummet!ligger!på!en!central!plats!på!skolan!
där!många!elever!vistas!och!har!nära!till!både!annan!vägledare!och!specialpedagog. 
 
Intervjuperson! C:! Denna! vägledare! har! en! tjänst! på! 50! procent! men! har! tidigare! haft! en!
heltidstjänst!på!skolan!där!hon!arbetat!i!ca!20!år.!Skolan!har!mindre!än!500!elever!och!har!både!
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studieförberedande!program!och!yrkesprogram.!Hennes!arbetsrum!ligger!intill!andra!vägledare!
och!administratörer!på!skolan.! 
 
Intervjuperson!D:!Denna!vägledare!arbetar!på!en!gymnasieskola!med!mindre!än!500!elever!och!
har!en!delad!tjänst!då!hon!även!jobbar!även!på!en!grundskola!i!kommunen.!Hon!har!arbetat!på!
denna! skola! i! lite! mer! än! ett! år.! Skolan! är! som! nämnt! liten! med! endast! ett! fåtal!
studieförberedande!program!och!hon!är!den!enda!vägledaren!på!skolan.!Hennes!kontor!ligger!!
nära!övrig!personal!men!hon!är!den!enda!vägledaren!på!skolan.! 
 
Intervjuperson!E:!Arbetar!80!procent!på!bland!annat!en!gymnasieskola!där!hon!jobbat!i!10!år.!
Skolan! är! en! liten! gymnasieskola! i! en! mindre! kommun! i! Västerbottens! län! som! har! både!
studieförberedande!program!och! yrkesprogram.!Hennes! kontor! är! lokaliserat! på! grundskolan!
som!ligger!nära!gymnasieskolan!och!där!sitter!hon!tillsammans!med!kurator,!skolsköterskan!och!
specialpedagogen. 
 
I!undersökningen!görs!inte!någon!skillnad!på!kommunala!skolor!och!friskolor!då!fokus!ligger!på!
vägledarens! arbetsuppgifter! och! för! att! båda! skolformerna! berörs! av! samma! mål;! och!
styrdokument.!Vi!är!medvetna!om!att!faktorer!så!som!olika!skolformer,!rektor!och!ledning!kan!
ha! påverkan! på! det! resultat! vi! får! och! att! dessa! faktorer! även! påverkar! hur!
vägledningsverksamheten!ser!ut.!I!arbetet!har!vi!därför!med!lite!om!dessa!påverkande!faktorer!
men!det!utgör!inte!en!stor!del!i!arbetet. 
 
I! resultatet! av! intervjuerna! framkommer!delar! som!berör! skolledning!och! rektorer!och!vi!har!
valt! att! tolka! denna! del! endast! med! hjälp! av! litteratur! och! tidigare! forskning.! Varför! vi! inte!
kommer!att!ta!med!ledningens!och!rektorns!perspektiv!i!denna!undersökning!är!för!att!tidigare!
arbeten! redan! bearbetat! detta! perspektiv! relativt! mycket! samt! att! vi! tycker! att! det! är! mer!
intressant! att! undersöka! vägledarens! perspektiv! då! vi! själva! är! blivande! studie;! och!
yrkesvägledare.! Det! är! även! en! avgränsning! som! gjorts! för! att! kunna! fördjupa! oss!mer! i! ett!
perspektiv. 
 

2.2!Genomförande!
Vi!började!med!att!tillsammans!diskutera!fram!olika!idéer!och!kom!ganska!snabbt!fram!till!att!vi!
båda!ville!skriva!om!något!där!studie;!och!yrkesvägledning!är!i!fokus.!Under!den!första!tiden!av!
arbetets!gång!så!hade!vi!många!olika!alternativ!till!ämne!men!hade!svårt!att!välja!något!som!vi!
ansåg!vara!både!intressant!för!oss!men!också!genomförbart. 
! 
Utifrån! egna! erfarenheter! och! intresse! ville! vi! i! vårt! arbete! skriva! om! vägledarens!
arbetsuppgifter.!Detta!var!vad!vi!utgick!ifrån!och!genom!att!läsa!tidigare!examensarbeten!och!
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litteratur! som!behandlade!delar! av! vad! vi! ville!undersöka! så!blev!det! lättare! att! urskilja! vilka!
delar!vi!ville!ha!med!i!vårt!arbete!och!vad!fokus!skulle!ligga!på. 
 
Göran!Nilsson!(2005)!har! i!sin!avhandling!bearbetat!studie;!och!yrkesvägledningens!uppkomst!
och! utveckling! vilket! gör! att! detta! varit! en! användbar! källa! då! vi! i! vårt! arbete! undersöker!
liknande! ämnen.! ! I! avhandlingen! har! Nilsson! (2005)! undersökt! brister! och! förändringar! som!
skett! inom! verksamheten.! Han! har! bland! annat! kommit! fram! till! att! yrket! som! studie;! och!
yrkesvägledare!är!till!viss!del!otydligt!och!lågt!prioriterat!på!skolorna.!Många!vägledare!får!inte!
den! plats! de! vill! på! skolan,! de! har! inte! möjlighet! att! utföra! arbetet! utifrån! riktlinjer! och!
styrdokument!och!de!har!även!mycket!sidouppgifter.! 
 
Göran!Nilssons!avhandling!sträcker!sig!endast!fram!till!2005!och!vi!blev!därför!intresserade!av!
att!undersöka!hur!arbetet!för!studie;!och!yrkesvägledare!ser!ut!idag.!!Vi!ville!även!genom!våra!
egna! resultat! jämföra! dessa! med! bland! annat! Göran! Nilssons,! för! att! eventuellt! kunna! se!
likheter! eller! skillnader.! Vi! återkommer! till! Göran! Nilsson! senare! i! arbetet! där! vi! i! vår!
litteraturgenomgång!!redovisar!hans!resultat!i!hans!avhandlingen!samt!att!vi!i!vår!analys!ställer!
dessa!mot!våra!resultat!av!intervjuerna. 
 
Våra!frågeställningar!försöker!vi!besvara!både!genom!litteraturstudier!och!kvalitativa!intervjuer.!
Vilka! arbetsuppgifter! som! varit! centrala! för! studie;! och! yrkesvägledare! från! 70;talet! fram! till!
idag!avhandlas!i!litteraturgenomgången!med!hjälp!av!tidigare!forskning.!!För!att!kunna!besvara!
vår! frågeställning! angående! vägledares! syn! på! de! mål;! och! styrdokument! som! finns! för!
verksamheten! har! vi! både! tagit! hjälp! av! litteratur,! de! bestämmelser! som! finns! och! ! våra!
intervjuer.! För! att! kunna! besvara! vår! frågeställning! gällande! vägledares! arbetsuppgifter! och!
deras!syn!på!sitt!arbete!har!vi!genomfört!intervjuer!med!vägledare!som!redovisas!i!resultatet!av!
våra!intervjuer. 
 
Vi! har! valt! att! disponera! arbetet! genom! att! tidigt! i! arbetet! redovisa! vår! metod! ! för! att!
presentera! vårt! tillvägagångssätt.! I! bakgrunden! presenteras! mål;! och! styrdokument! för!
verksamheten!samt!en!historik!del!om!hur!studie;!och!yrkesvägledningen!utvecklats!och!sett!ut!
från! 70! talet! fram! till! idag.! I! litteraturgenomgången! presenteras! tidigare! forskning! som! är!
relevant!för!vår!undersökning.!I!analysen!kopplas!sedan!den!tidigare!forskningen!mot!resultatet!
av!våra!intervjuer.!!! 
 
Handledning!var!en!viktig!del!i!vårt!arbete!särskilt!med!tanke!på!att!vi!till!en!början!var!osäker!
på!riktningen!av!vårt!arbete!och!vad!vårt!huvudsakliga!syfte!skulle!vara.!Detta!var!en!anledning!
till!att!vi!efterfrågade!handledning!redan!första!veckan!för!att!kunna!diskutera!våra!funderingar!
med!handledaren.!Handledningen!bidrog!till!en!ökad!säkerhet!med!vårt!arbete!och!ett!tydligt!
fokus! vilket! gjorde! att! vi! kunde! börja! arbetet! intensivt! med! empiriinsamling! och! val! av!
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intervjupersoner.!Kontakt!med!möjliga!intervjupersoner!togs!alltså!väldigt!tidigt!i!arbetet!för!att!
hinna!utöka!kontakt!till! fler!vägledare! ifall!många! inte!hade!möjlighet!att!ställa!upp.!Varför!vi!
även!ville!utföra!intervjuerna!så!fort!som!möjligt!var!för!att!få!deras!perspektiv!och!svar!på!våra!
frågor,!då!resultaten!i!de!intervjuerna!kunde!påverka!vilket!håll!vårt!arbete!skulle!ta. 
! 
Vid!första!kontakten!med!intervjupersonerna!beskrev!vi!vårt!syfte!och!presenterade!vad!för!typ!
av!frågor!vi!skulle!vilja!ställa!till!vägledarna!så!att!de!skulle!kunna!vara!förberedda!för!intervjun!
men!även!veta!vad!de!tackade!ja!respektive!nej!till!(se!bilaga!1).!Holme!och!Solvang!(1997)!tar!i!
sin! bok! upp! viktiga! aspekter! när! det! kommer! till! genomförande! av! intervjun,! som! att! vara!
medveten!om!de!faktorer!som!kan!påverka!de!resultat!man!får.!Både!miljön!och!tidpunkten!kan!
spela!stor!roll! för!båda!parter!och!därför!valde!vi!att! i!så!stor!utsträckning!som!möjligt!utföra!
intervjuerna!på!vägledarens!arbetsplats!på!en!tidpunkt!som!de!fick!välja.!En!annan!anledning!till!
att! intervjun! helst! görs! på! arbetsplatserna! är! för! att! få! möjlighet! att! få! en! helhetsbild! av!
personens!arbete.!Arbetsmiljön!och!kontorets! läge!på!skolan!är!exempel!på!faktorer!som!kan!
vara!av!vikt!vid!våra!analyser!samt!hjälper!oss!att!sätta!oss!in!i!vägledarens!arbetssituation. 
 
Det!är!även!viktigt!att!man!är!medveten!om!sina!egna!tidigare!åsikter!eller! fördomar!om!det!
man!ska!studera!för!att!inte!påverka!eller!vinkla!de!svar!man!får!(Holme!och!Solvang,!1997).!Vi!
hade!båda!tidigare!erfarenheter!gällande!ämnet!och!en!del!hypoteser!om!de!resultat!vi!skulle!få!
från!vår!undersökning.!För!att!inte!inverka!på!intervjupersonerna!och!deras!svar!har!vi!försökt!
vara!neutrala!och!objektiva!i!våra!intervjufrågor. 
! 
Vid!utvecklandet!av!intervjufrågor!har!vi!med!oss!kunskaper!från!vår!utbildning.!Att!börja!med!
korta!och!lätta!frågor!ansåg!vi!vara!viktigt!för!att!bygga!upp!en!lugn!och!bemötande!stämning!
till! våra! intervjupersoner! (se!bilaga!2).!Det!är!viktigt!att! skapa! förtroende!vid!samtalet! för!att!
intervjupersonen! ska! känna! sig! trygg! med! att! delge! sina! erfarenheter! och! förhoppningsvis! i!
större!utsträckning!kunna!tala!sanning!(Peavy,!1998). 
 
I!så!stor!utsträckning!som!möjligt!försökte!vi!formulera!öppna!frågor!som!gör!att!personen!får!
möjlighet! att! svara! med! egna! ord! och! även! att! vi! får! ut! så! mycket! som! möjligt! från! vår!
intervjuperson.!Vi!utformade!fem!huvudfrågor!som!vi!utgick!ifrån!och!det!var!även!dessa!som!
alla!vägledare!fick!ta!del!av!i!brevet!vi!mejlade!till!dem!vid!första!kontakten.!Till!dessa!skapade!
vi!sedan!följdfrågor!som!vi!ansåg!vara!relevanta!till!vårt!syfte.! 
 
Utifrån! vår! frågeställning! om! vägledares! arbetsuppgifter! har! vi! i! intervjufrågorna! valt! att!
fokusera! både! på! vad! vägledare! lägger! tid! respektive! fokus! på! i! sitt! arbete.! Detta! då!
huvudsakliga! arbetsuppgifter! kan! tolkas! olika! av! olika! intervjupersoner.! Är! en! huvudsaklig!
arbetsuppgift!den!uppgift!man! lägger!mest!tid!eller!mest! fokus!på?!Detta!var!något!vi!ville!ta!
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reda!på!och!är!en!anledning! till! de! intervjufrågor! vi! valt!där! vi! väljer! att! separera!dessa! två! i!
olika!frågor.!! 
 
Göran! Nilsson! (2005)! skriver! om! att! vägledare! alltid! haft! sidouppgifter! på! skolorna,! alltså!
arbetsuppgifter! som! ligger! utanför! deras! yrkesroll.! Om! sidouppgifter! är! lika! vanliga! idag! hos!
våra! intervjupersoner!är!något!som!vi!också!ville!undersöka.!Vår!tanke! innan! intervjuerna!var!
att! en! sidouppgift! framförallt! handlade! om! administrativa! uppgifter.! Med! det! menar! vi!
fakturering,! registrering! av! elever,! busskortshantering! och! utformning! av! schema.! Vid!
intervjuerna!valde!vi!att!lämna!det!fritt!för!vägledarna!att!själva!bestämma!vad!de!anser!vara!en!
sidouppgift.! 
 
Fyra! av! fem! intervjuer! utfördes! på! intervjupersonernas! arbetsplatser.! En! intervju! blev! över!
telefon!för!att!undvika!resor.!På!de!flesta!intervjuer!följdes!vi!båda!för!att!vi!ansåg!att!det!skulle!
vara! bättre! om! vi! båda! var! insatta! i! alla! intervjuer! och! även! i! intervjupersonernas!miljö.! Att!
utföra! intervjuerna!tog!mellan!30;50!minuter.!På!denna!tiden!hann!vi!med!att!ställa!alla!våra!
frågor! samt! för! det!mesta! få! en! liten! rundtur! och! inblick! i! vägledarens!placering!på! skolan.! I!
intervjun! som! utfördes! via! telefon! fick! vi! inte! personligen! se! skolan! och! kontoret! men! bad!
istället!intervjupersonen!att!beskriva!detta.! 
 
Då!utfallet!av!intervjuerna!beror!mycket!på!intervjuaren!prestation!och!dennes!kompetens!att!
intervjua! rekommenderar! Kvale! (2009)! att!man! övar! på! att! utföra! och! analysera! en! intervju.!
Detta!är!något! som!vi! tog! till!oss!och!valde!att!göra!med!den! första! intervjupersonen!som!vi!
även!har!med!i!vårt!arbete.! 
 
 

2.3!Informationssökning!!
För!att!hitta!tidigare!arbeten,!avhandlingar!och!rapporter!använde!vi!oss!av!databasen!Scholar,!
men!även!sidor!så!som!Google,!Skolverket!och!regeringens!hemsida!både!för!att!få!en!bild!av!
hur!ett!examensarbete!kan!se!ut!och!för!att!få!en!översikt!över!det!valda!ämnet.!Detta!gav!oss!
även! mycket! kunskap! om! vilka! ämnen! det! finns! mycket! skrivet! om! tidigare! och! förslag! på!
användbar!litteratur!till!vårt!arbete.! 
! 
 

2.4!Kvalitativ!metod!!
Detta! område! skulle! man! kunna! undersöka! både! genom! en! kvantitativ! eller! en! kvalitativ!
undersökning.! Denna! undersökning! kommer! genomföras! med! hjälp! av! kvalitativa! intervjuer,!
dels!på!grund!av!tiden!då!enkäter!skulle!ta!mer!tid!att!utforma,!skicka!och!få!svar!på.!Vi!vill!även!
få!ut!så!mycket!som!möjligt!av!våra!intervjupersoner!och!kunna!ställa!följdfrågor!för!att!få!mer!
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utförliga! svar.! Då! vi! vid! valet! av! undersökningsmetod! inte! visste! säkert! vad! för! resultat!
undersökningen!skulle!visa,!ansåg!vi!det!vara!bättre!att!använda!oss!av!kvalitativa!intervjuer!för!
att!kunna!vara!mer!flexibla!och!anpassa!våra!frågor!efter!intervjupersonernas!svar!samt!till!den!
övriga!empiriinsamlingen.!En!kvalitativ!metod!har!även!en!låg!grad!av!standardisering!och!man!
behöver! inte! vara! lika! bunden! till! de! riktlinjer! och! frågor! man! har,! som! i! en! kvantitativ!
undersökning,!man!kan!därför!vara!mer!flexibel!(Backman,!1998).!Att!en!kvalitativ!metod!skulle!
användas!bestämde!vi!ganska!snabbt!då!vi!själva!ville!utföra!intervjuer!samt!att!vårt!syfte!redan!
från! början! inte! var! att! undersöka! en! stor! grupp,! utan! hellre! kunna! fördjupa! oss! i! färre!
informanter. 
! 
Då!majoriteten!av!våra!intervjufrågor!är!öppna!frågor!så!ger!det!möjlighet!till!intervjupersonen!
att!själv!få!tolka!och!berätta!om!sina!erfarenheter!(Trost,!2010). 
Som!intervjuare!så!måste!man!enligt!Kvale!(2009)!ha!kunskap!om!ämnet!man!ska!samtala!kring!
och!även!vara!observant!både!på!ansiktsuttryck!och!kroppsspråk!hos!den! intervjuade.!Det!är!
även! viktigt! att! ha! förmågan! att! läsa! mellan! raderna! och! kunna! uppfatta! känslor.! För! att!
förbereda!oss!inför!intervjuerna!läste!vi!in!oss!på!de!styrdokument!som!finns!för!verksamheten!
samt!litteratur!som!behandlar!ämnet.! 
! 
 

2.5!Bearbetning!av!insamlat!material!!
De!intervjuer!som!gjordes!spelades!in!för!att!sedan!kunna!sammanfattas!och!skrivas!ned.!Detta!
för!att!kunna! få!en!bättre!bild!av!vad! intervjupersonerna!sa!men!också!kunna!se!sådant!som!
man!missat!under!själva!intervjuns!gång.!Alla!sammanfattningar!delades!sedan!in!i!olika!kapitel!
för! att! samla! intervjupersonernas! svar! under! olika! övergripande! frågor.! Varför! vi! gjorde! på!
detta! sätt! var! för! att! kunna! se! likheter! och! skillnader! mellan! de! olika! svaren! samt! påbörja!
skrivandet!av!resultatet.!För!att!tolka!intervjupersonernas!svar!har!vi!lyssnat!på!inspelningarna,!
läst! vår! sammanfattning! samt! vägt! in! delar! vi! uppmärksammade! under! besökets! gång! till!
exempel! sinnesstämning! hos! intervjupersonen.! Genom! att! dela! in! vägledarnas! svar! i! olika!
underrubriker! gick! det! lättare! för! oss! att! analysera! deras! svar! och! återberätta! detta! i! vår!
resultat!del.! 
 
 

2.6!!Forskningsetiska!överväganden!
Under! arbetets! gång! har! vi! tagit! hänsyn! och! utgått! från! etiska! riktlinjer! från! både!
Vetenskapsrådet!(hämtad!2014;04;09)!och!Kvale!(2009). 
Kvale!(2009)!tar!upp!etiska!problem!som!kan!uppstå!och!som!man!bör!ta!hänsyn!till!under!hela!
undersökningsprocessen.! Redan! vid! första! kontakten! bifogade! vi! därför! en! länk! till!
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Vetenskapsrådets! forskningsetiska!principer!och! informerade!om!att!vi!kommer!att! ta!hänsyn!
till! dessa.! Även! vid! intervjutillfället! valde! vi! att! kort! informera! vägledaren! om! de!
forskningsetiska! principerna.! I! dessa! ingår! informationskravet,! samtyckeskravet,!
konfidentialitetskravet!och!nyttjandekravet. 
Informationskravet! tar! upp! att! intervjupersonerna! måste! bli! upplysta! om! syftet! med!
undersökningen! samt! att! deltagandet! är! frivilligt! och! att! de! har! möjlighet! att! avbryta! sin!
medverkan!om!de!önskar.! Samtyckeskravet! innebär! att! intervjupersonerna! själva!har! rätt! att!
bestämma!över!sin!medverkan!och!har!på!så!vis!rätt!att!själv!bestämma!om!de!ska!vara!med,!
hur!länge!de!ska!vara!med!och!på!vilka!villkor!de!önskar!delta. 
Konfidentialitetskravet! handlar! om! att! tystnadsplikt! gäller! för! samtliga! intervjuer! och! att!
uppgifter!om!intervjupersonerna!ska!hållas!privata!så!att!utomstående!inte!kan!ta!del!av!dessa.!
Nyttjandekravet! innebär! att! uppgifter! om! intervjupersonerna! endast! får! användas! i!
forskningsändamål.!(Vetenskapsrådet!2014;04;09) 
! 
Enligt! Kvale! (2009)! kan!man!också! tänka!på! att! radera! allt! inspelat!material! och! använda!ett!
pseudonym! istället! för! intervjupersonens! namn! i! de! anteckningar!man! för.!Man!måste! även!
vara! försiktig! vid! en! kvalitativ! undersökning! och! tänka! på! hur! undersökningen! kan! påverka!
deltagaren!samt!vara!medveten!om!sin!egen!roll!och! integritet!som!intervjuare!(Kvale,!2009).!
Vid!intervjuerna!har!vi!utifrån!detta!försökt!att!endast!ta!med!de!svar!som!vi!anser!är!relevanta!
för!vår!undersökning!och!inte!delge!andra!vilka!våra!intervjupersoner!är. 
! 
Vi! följde! de! rekommendationer! som! fanns! i! Vetenskapsrådets! forskningsetiska! principer! och!
erbjöd! alla! intervjupersoner! att! läsa! sammanställningen! av! intervjuerna! så! som! de! kommer!
redovisas! i! vårt! arbete.! Utöver! detta! upplystes! intervjupersonerna! om! vart! detta! arbete!
kommer!att!publiceras!och!finnas!för!nedladdning!vid!ett!godkänt!resultat. 
! 
 
 
 
 

! !
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3.!Bakgrund!
I!detta!kapitel!kommer!vi!att!presentera!de!mål;!och!styrdokument!som!finns! för!studie;!och!
yrkesvägledning!samt!presentera!studie;!och!yrkesvägledningens!utveckling!från!70;talet!fram!
till!idag. 
 
 

3.1!!Mål!och!styrdokument!för!studieJ!och!yrkesvägledning.!!
Den!svenska!skolan!styrs!av!staten!och!de!beslut!som!fattas!av!regeringen!och!riksdagen.!Det!
som!definierar!statens!mål!med!skolan!är!de!olika!förordningar!som!ges!ut.!Syftet!är!att!reglera!
innehållet! i! skolans!verksamhet!men!ansvaret! ligger!på!skolorna!att! själva!planera!och!utföra!
arbetet!(Jarl!&!Pierre,!2012). 
 
De! mål;! och! styrdokument! som! finns! för! studie;! och! yrkesvägledning! är! framtagna! för! att!
beskriva! hur! verksamheten! ska! bedrivas,! vart! ansvaret! för! studie;! och! yrkesvägledning! ligger!
samt!vilka!mål!och!riktlinjer!som!bör!gälla!för!skolans!arbete!med!studie;!och!yrkesvägledning!
(Skolverket,!2013).! 
 
 

3.1.1!Allmänna!råd!och!kommentarer!
Skolverkets!allmänna!råd!grundar!sig!på!bestämmelser!i!skollagen!och!läroplanerna!och!handlar!
om! skolans! arbete!med! studie;! och! yrkesvägledning.! Dessa! är! tänkt! att! finnas! som! stöd! för!
huvudmän,! rektorer! och! skolpersonal! vid! utformning! och! genomförande! av! studie;! och!
yrkesvägledningen!för!att!verksamheten!ska!bli! jämbördig!och!hålla!hög!kvalitet.!De!allmänna!
råden!ska!följas!av!skolan!om!det!inte!är!så!att!skolan!organiserat!verksamheten!på!ett!annat!
sätt!som!ändå!uppfyller!de!krav!som!finns!och!riktar!sig!framförallt!till!rektorn!och!hur!denne!
ska! strukturera! verksamheten! på! skolan.! Det! är! rektorn! som! bör! organisera,! planera! och!
utvärdera! studie;! och! yrkesvägledningen! för! att! se! till! att! eleverna! får! den! vägledning! de!
behöver.!Rektorn!bör!även!klargöra!fördelningen!av!ansvaret!för!studie;!och!yrkesvägledningen!
mellan! skolans!personal,! samt! främja! samarbete!mellan!dem.!Verksamheten!på! skolorna!och!
dess! kvalitet!beror!på! rektorn!och!huvudmannens!prioriteringar!och!hur!de!väljer! att! fördela!
resurserna!(Skolverket,!2013).!! 
I! de! Allmänna! råden! framgår! även! vad! studie;! och! yrkesvägledaren! på! skolan! bör! göra! och!
denne! ska! bland! annat! se! till! att! elever! får! aktuell! och! opartisk! information! om!möjligheter!
inom! både! studier! och! arbete.! Studie;! och! yrkesvägledaren! bör! även! anordna!
vägledningssamtal! individuellt!eller! i!grupp!och!verka!för!att!eleven!ska!fatta!välgrundade!val.!
Vägledaren!ska!också!arbeta!för!att!elever!ska!bli!medvetna!om!faktorer!som!kan!påverka!valet!
samt!lyfta!fram!elevers!individuella!studieplaner!(Skolverket,!2013).! 
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3.1.2!Skollagen!!
Skollagen!är!stiftad!av!riksdagen!och!är!det!grundläggande!styrdokumentet!för!skolväsendet!där!
skolans! uppdrag,! mål! och! riktlinjer! för! verksamheten! och! dess! utformning! beskrivs.! Enligt!
Skollagen!måste!man!ha!utbildning!avsedd!för!studie;!och!yrkesvägledning!för!att! få!anställas!
utan! tidsbegränsning.! Utan! denna! utbildning! får!man! högst! anställa! under! ett! år! åt! gången.!
Skollagen! tar! även!upp!att! alla!elever!har! rätt! till! studie;!och!yrkesvägledning!då!detta!anses!
som!viktigt!för!elevens!valprocess.!Därför!ska!det!finnas!tillgång!till!studie;!och!yrkesvägledning!
eller! sådan!personal!med!kompetens! att! tillgodose!behoven! i! alla! skolformer!utom! förskolan!
och!förskoleklass!(Skollagen!2010:800). 
 
 

3.1.3!Läroplan!för!gymnasieskolan!!
Det!ska!finnas!en!läroplan!för!varje!skolform!och!denna!ska!utgå!från!bestämmelser!i!Skollagen!
(2010).! I! läroplanen! ska! utbildningens! värdegrund! och! uppdrag! redovisas,! samt! mål! och!
riktlinjer.! Gällande! studie;! och! yrkesvägledning! framgår! av! läroplanen! att! skolans! rektor! ska!
göra! en! arbetsfördelning! för! att! skolans! personal! ska! kunna! ge! eleverna! underlag! för! val! av!
utbildning! och! yrke! samt! vägleda! och! informera! eleverna! inför! studie;! och! yrkesval.! Rektorn!
ansvarar!även!för!att!studie;!och!yrkesvägledningen!organiseras!på!ett!sätt!så!att!eleverna!får!
den! information!de!behöver! kring!val! av! framtida! studier!eller! yrke,! samt!att!elever! som!är! i!
behov!av!stöd!får!detta!(Skolverket!2011). 

!

3.2!Historik!
Studie;! och! yrkesvägledares! historia! sträcker! sig! inte! så! långt! bak! i! tiden.! Första! gångerna!
yrkesorientering!nämns!är!i!början!av!1900;talet!då!Arbetsförmedlingen!inrättades!men!det!är!
först!några!årtionden!senare!som!yrket!börjar!bli!etablerat.!Yrkesbyten!var!tidigare!inte!vanligt!
då!man!föddes!in!i!en!särskild!samhällsklass!och!yrket!förde!vidare!inom!familjen,!det!fanns!då!
inte!heller!något!krav!på!att!man!skulle!utbilda!sig.!I!och!med!industrisamhällets!framväxt!blev!
efterfrågan!på!arbetskraft!större!och!det!behövdes!även!utbildning!för!vissa!yrken.!Därför!blev!
det!mer!väsentligt!att!speciellt!för!ungdomar!att!få!hjälp!med!sitt!yrkes;!och!studieval!(Nilsson,!
2005). 
 
Under!rubrikerna!samhället,!vägledaren!och!arbetets!innehåll!redovisar!vi!de!förändringar!och!
den!utveckling!som!skett!för!syv;verksamheten!inom!dessa!områden.! 
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3.2.1!Samhället!
Studie;! och! yrkesvägledningen! har! sedan! dess! uppkomst! utvecklats! och! påverkats! av!många!
olika! faktorer.! De! som! främst! har! påverkat! är! samhällets! förändringar! gällande!
arbetsmarknaden! och! dess! behov,! statens! styrning,! skiftningar! i! ansvaret! för! verksamheten,!
resurser!och!budget!samt!värderingar!och!mål!i!styrdokumenten!(Nilsson,!2005). 
 
Som! tidigare! nämnts! infördes! det! i! slutet! av! 40;talet! en! försöksverksamhet! till! enhetsskola!
vilket!skulle!bli!en!9;årig!obligatorisk!grundskola.!Arbetsförmedlingen!stod!därmed!inte!längre!
för!majoriteten!av!de!studie;!och!yrkesorienterande!uppgifterna!på!skolan!utan!skolan!fick!själv!
ansvaret!att!införa!tjänster!för!detta!uppdrag.!I!slutet!av!60;talet!slogs!de!högre!skolformerna!
ihop! och! bildade! en! gymnasieskola.! Detta! tillsammans! med! de! förändringar! som! skulle! ske!
under! 70;talet! gjorde! att! denna! period! blev! starten! på! en! stor! utveckling! för! studie;! och!
yrkesvägledningen! inom! skolväsendet.! Under! 70;talet! gick! Sverige! igenom! en! del!
samhällsförändringar! och! befann! sig! i! en! lågkonjunktur! med! en! hög! ungdomsarbetslöshet,!
vilket!kom!att!påverka!även!vägledningen!då!allt!fler!blev!i!behov!av!detta!(Nilsson,!2005).! 
 
Skolan! tog!över!hela!ansvaret! för! studie;!och!yrkesorienteringen! i!en! försöksverksamhet! som!
infördes! i! mitten! av! 70;talet.! Trots! att! det! gjordes! många! framsteg! både! gällande!
styrdokument,! utbildning! och! en! förändring! gällande! ansvaret,! så! fann!man! att! verkligheten!
inte! alltid! levde! upp! till! de!mål! som! fanns! för! verksamheten.!De! problem! som!man! fann! vid!
undersökningar!av!försöksverksamheten!på!70;talet!fortsatte!även!under!80;talet.!Fortfarande!
visade!undersökningar!på!brister!gällande!måldokumenten!och!en!okunskap!kring!vägledarens!
uppgifter.!En!orsak!till!att!målen!inte!uppfylldes!ansågs!vara!skiftningen!gällande!ansvaret!och!
att!det!nu!var! skolledningen!och!vägledaren!själv! som!satte!upp! ramarna! för! skolan!och!syo;
verksamheten.!Trots!utvecklingen!som!skett!de!senaste!tio!åren!så!fanns!det!fortfarande!inget!
samlat!måldokument!för!vägledaren!att!utgå!från!utan!de!riktlinjer!som!fanns!för!verksamheten!
var!utspridda!i!flera!olika!dokument!(Nilsson,!2005). 
 
Skolan!hade!tidigare!varit!statligt!styrd!men!under!90;talet!skedde!en!avreglering!och!ansvaret!
lades! på! varje! kommun! att! själv! organisera! skolans! vägledning! utifrån! sina! tolkningar! och!
resurser.!Då! kommunen!och! skolans! rektor! fick! ansvaret! kunde!man! se! stora! skillnader! i! hur!
verksamheten! bedrevs! både! vad! gäller! synen! på! vägledaren,! resurser! och! kvalitet.!
Försöksverksamheten!och!avregleringen!har!varit!de!stora!förändringarna!som!påverkat!skolans!
studie;!och!yrkesvägledning!väldigt!mycket!(Nilsson,!2005). 
 
Även!senare!undersökningar!visar!att!utformningen!och! tillgängligheten!av!vägledare!varierar!
och! en! del! vägledare! har! ansvar! för! betydligt! fler! elever! än! andra.! Detta! skapar! olika!
möjligheter! för! eleverna! och! enligt! forskning! beror! detta! på! avsaknaden! av! styrning! då!
kommunerna!istället!ansvarar!för!verksamheten!(Lärarnas!riksförbund,!2012). 
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I!Effekter!av!vägledning!(2012)!finns!det!enbart!få!exempel!på!en!väl!fungerande!vägledning!och!
förklaringen!till!detta!ligger!både!i!avsaknaden!av!styrning!gällande!mål!och!uppföljning.!Detta!
bekräftas! i! Göran! Nilssons! (2005)! forskning! om! skillnaden! i! vägledningen! mellan! olika!
kommuner!där!politisk!styrning!och!ekonomi!är!påverkande!faktorer.!Kommunerna!sätter!inte!
upp!mål!och!regler!eller!följer!upp!dessa!i!den!utsträckning!de!borde!göra.!För!att!kvaliteten!ska!
vara! densamma! behövs! det! statlig! styrning! och! mer! tillsyn! från! Skolinspektionen.!Målet! för!
studie;!och!yrkesvägledning!måste!vara!lika!i!hela!landet!och!sträva!mot!samma!mål!för!att!den!
ska!kunna!vara!likvärdig!(Lärarnas!riksförbund,!2012). 
 
 

3.2.2!Vägledaren!
Första!gångerna!som!vägledning!nämns!var!som!tidigare!nämnt!i!början!av!1900;talet!men!det!
var!först!på!40;talet!som!studie;!och!yrkesvägledningen!uppstod!i!organiserad!form!och!gavs!till!
elever! i! skolan.!Det! var! även!på!40;talet!det! infördes!en! försöksverksamhet! till! enhetsskola! ;!
den! 9;åriga! grundskolan! och! man! tillsatte! då! en! yrkesvalslärare! som! skulle! arbeta! med!
vägledningsfrågor!på!varje!grundskola.!Det!var!först!på!70;talet!som!yrkesvalslärare!ersattes!av!
syo;funktionärer.!Dessa!syo;funktionärers!uppgifter!var!att!sköta!vägledningen!på!skolorna!och!
till! skillnad! från! tidigare! inte! arbeta! för! Arbetsförmedlingen.! Då! vägledningen! på! skolan! fick!
större! plats! införde! man! även! en! högskoleutbildning! för! SYO;konsulenter.! Denna! utbildning!
började! som! en! ettårig! utbildning! men! utvecklades! sedan! till! att! bli! treårig! studie;! och!
yrkesorienteringslinje!(Nilsson,!2005). 
! 
Förändringarna! som! skedde! på! 70;talet! ledde! till! många! positiva! följder! för! vägledaryrket.!
Undersökningar!visade!dock!även!på!vissa!brister.!En!av!dessa!brister!var!att!övrig!personal!inte!
hade!kunskap!om!vägledaryrket!och!dess!innebörd.!Vägledaren!fick!därför!liten!plats!på!skolan!
och!hade!begränsat!samarbete!med!lärare!och!rektorer.!Det!visade!sig!även!att!annan!personal!
enbart!såg!vägledaren!som!en!informationskälla!för!eleverna.!En!annan!brist!som!man!fann!vid!
undersökningen!var!att!många!vägledare!arbetade!deltid!och!var! tvungen!att! arbeta!på! flera!
olika!skolor!för!att!få!ihop!till!en!heltidstjänst!(Nilsson,!2005). 
! 
Även!in!på!80;talet!uttryckte!syo;funktionärerna!att!yrket!var!väldigt!ensamt!på!skolan!och!de!
flesta!saknade!att!samarbeta!med!annan!personal.!De!var!även!missnöjda!med!det!faktum!att!
de! inte! hade! egen! lektionstid! i! klassrummen! samt! många! sidouppgifter! så! som! möten! och!
studiebesök.!Då!det!på!90;talet!skedde!en!avreglering!av!skolan!skapades!förändringar!gällande!
studie;! och! yrkesorienteringen.!Utbildningen! omvandlades! åter! igen! och! fokus! i! utbildningen!
lades!på! individen!och!vägledningssamtalet.!Ämnen!som!beteendevetenskap,! samtalsmetodik!
fick!större!plats!och!titeln!ändrades!från!syokonsulent!till!dagens!studie;!och!yrkesvägledare. 
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Trots! förändringar! så!uttryckte! sig!många!vägledare!på!2000;talet! att!de! fortfarande! inte! var!
nöjda!med!hur!verksamheten!var!utformad!och!hur!deras!arbetsuppgifter! såg!ut.!Vägledarna!
själva! ansåg! att! det! var! viktig! att! kommunerna! endast! anställde! utbildade! studie;! och!
yrkesvägledare,!trots!att!skollagen!inte!förbjöd!dem!att!anställa!annan!personal!till!tjänsten.!För!
att! förändra! statusen!på!yrket!ville!man!även!ändra! titeln! från! studie;!och!yrkesvägledare! till!
karriärvägledare!(Nilsson,!2005). 
 
Orsaker!till!att!vägledare!får!andra!arbetsuppgifter!kan!vara!att!inte!alla!vägledare!är!utbildade!
men!även!bristen!på!styrdokument!för!verksamheten!(Nilsson,!2005). 
En!annan!förklaring!kan!vara!att!vägledaren!var!kunnig!inom!andra!områden!än!vägledning.!Det!
kan!även!vara!att!vägledning!ej!varit!prioriterad! i! skolorna!och!att!vägledare!behövt! ta!på!sig!
andra!arbetsuppgifter!för!att!behålla!en!heltidstjänst!(SOU!2001:45). 
 
Det!är!vanligt!att!vägledaren!får!ta!ansvar!själv!för!sina!arbetsuppgifter!då!rektorn!i!många!fall!
inte!är!insatta!i!verksamheten!själva!utan!lägger!över!ansvaret!på!enskilda!vägledare.!Om!man!
har!arbetet!länge!på!samma!skola!får!ofta!som!vägledare!en!viktig!roll!bland!annat!på!grund!av!
att!man!är!insatt! i!skolans!lagar!och!regler!men!även!har!andra!arbetsuppgifter!än!vägledning!
(Axelsson,!2013). 
 
 

3.2.3!Arbetets!innehåll!
Vad!gäller!innehåll!och!vägledarens!arbetsuppgifter!har!det!på!det!stora!hela!sett!ganska!lika!ut!
men! med! vissa! skillnader,! främst! att! innehållet! har! skilt! sig! mellan! kommunerna! efter!
avregleringen!(Nilsson,!2005).! 
 
På!40;talet! låg!störst! fokus!på!att!matcha!eleverna!till! rätt!yrke!och!genom!olika!anlagstester!
komma! fram! till! vilka! elever! som! skulle! studera! och! vilka! som! skulle! jobba! och! med! vad!
(Nilsson,! 2005).! Senare! blev! det! en! förändring! till! att! ge! alla! elever! information! om! de!
möjligheter!som!fanns!både!gällande!studier!och!yrken.!Till!skillnad!från!40;talet!ville!man!nu!ge!
alla!elever!samma!valmöjligheter.!Vägledarens!förhållningssätt!under!denna!period!skulle!vara!
att! ha! ett! objektivt! förhållningssätt! och! vara! fri! från! värderingar.! Innehållet! och!
arbetsuppgifterna! förändrades! ytterligare! in! på! 70;talet! då! det! även! präglades! av! att! ge!
information! om! arbetsmarknadens! verklighet! och! genom! vägledning! vidga! perspektiven! hos!
eleverna!(Nilsson,!2005).! 
 
Fokus!för!vägledaren!låg!på!att!hjälpa!eleverna!och!ge!dem!verktyg!för!att!utveckla!sin!kritiska!
förmåga! och! kunna! fatta! egna! beslut.! Utgångspunkten! för! vägledningssamtalet! var! att!
uppmuntra!elevens!intressen!och!framtidsplaner!(Lovén,!2000). 
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70;talet!var!en!tid!av!förändring!gällande!studie;!och!yrkesvägledningen!och!detta!märktes!även!
i!de!nya!målen! för!verksamheten.!Studie!och!yrkesvägledningen!skulle!nu!även!arbeta! för!att!
förändra! samhället! och! arbetslivet! både! genom! att! informera! eleverna! om! hur! arbetslivets!
verklighet! var! och! arbeta! för! jämställdhet.! Verksamheten! förändrades! ideologiskt! och! det!
politiska!uppdraget!kom!att!ta!en!del!av!individfokus!(Nilsson,!2010).! 
 
I! och!med!undersökningarna!på!70;talet! kom!det! även! fram!att! vägledaren!hade! svårigheter!
med!att!följa!de!måldokument!som!fanns.!Det!fanns!ingen!tid!för!vägledaren!att!ägna!sig!åt!de!
uppgifter! styrdokumenten! beskrev! utan! den!mesta! tiden! gick! åt! till! administrativa! uppgifter,!
istället! för! personlig! vägledning.! Vägledning! både! enskilt! och! i! grupp! ansågs! som!
huvuduppgiften!men! vägledarna! upplevde! inte! att! den! tiden! fanns.! När! det! gäller! samtalen!
med! eleverna! tyckte! de! att! de! främst! bestod! av! information! och! fokus! låg! åter! igen! på!
matchning! till! yrken,! istället! för! det! individfokus! man! skulle! ha.! Fortsättningsvis! ansåg!
vägledarna! att! det! gick! mycket! tid! till! uppgifter! så! som! praktikplacering,! information! kring!
studier!samt!administrativa!arbetsuppgifter!(Nilsson,!2005). 
 
I! och!med! avregleringen! då! ansvaret! lades! på! kommunerna! blev! det! stora! skillnader!mellan!
olika! skolor.! Vägledarna! kom! då! att! arbeta! mer! med! marknadsföring! och! information! i!
klassrummet.! Efter! decentraliseringen! uttryckte! vägledarna! att! deras! huvuduppgifter! var! att!
prioritera! och! stödja! lågpresterande! elever! samt! att! jobba! med! marknadsföring! av!
gymnasieskolan.! Konkurrensen! mellan! skolorna! ökade! och! det! tillkom! även! friskolor! vilket!
bidrog!till!att!skolorna!arbetade!mer!med!att!locka!elever.!Undersökningar!på!2000;talet!visade,!
precis!som!tidigare!undersökningar,!att!vägledarna!fortfarande!hade!arbetsuppgifter!som!inte!
tillhörde!deras!område!(Nilsson,!2005).! 
 
Om!vägledning!ska!utgå! från! individens!eller!samhällets!önskemål!är!en!återkommande! fråga!
under! hela! vägledningens! historia! och! har! under! utvecklingen! skapat! vissa! konflikter! i!
vägledarens!arbete!men!har!gått!till!att!bli!mer!fokuserat!på!individen!(Lovén,!2000).!! 
 
I! Jan!Axelssons!undersökning! (2013)! framgår!det! att! vägledaren!har!en!ganska!ensam! roll! på!
skolan!men!att!samarbete!med!övrig!personal!förekommer!och!då!särskilt!inom!elevhälsoteam!
på!skolorna.!Det!är!dock!sällan!som!övrig!personal!och!rektor!är!involverad!i!verksamheten!då!
vägledning! ofta! är! lågt! prioriterad! trots! de! mål;! och! styrdokument! som! trycker! på! att! hela!
skolan!ska!vara!delaktig!i!skolans!vägledning.! 
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4.!Litteraturgenomgång!
I! detta! kapitel! kommer! vi! att! presentera! tidigare! forskning! som! gjorts! inom! området! som! vi!
senare!kommer!ställa!mot!resultatet!av!våra!intervjuer. 
 

4.1!Vägledning!i!vems!intresse!!
Göran! Nilsson! (2005)! har! i! sin! avhandling! beskrivit! studie;! och! yrkesvägledningen! och! dess!
verksamhet!och!styrning!i!ett!historiskt!perspektiv.!Han!tar!i!denna!avhandling!upp!uppkomsten!
av! yrket! samt! de! brytpunkter! som! skett! både! gällande! styrning,! innehåll! och! ideologi.!
Avhandlingen!pekar!på!att!det! finns!olika!aktörer!som!påverkar!verksamheten!så!som!politik,!
arbetsmarknad!och!ekonomi!men!fokuserar!även!på!ansvarsfrågan!som!skiftat!genom!tiden. 
 
Enligt! Nilsson! (2005)! har! mål,! innehåll! och! organisation! har! varit! huvudfrågorna! som!
återkommit!under!hela!verksamhetens!historia.!Olika!undersökningar!som!gjorts!och!redovisas!i!
avhandlingen! tar! upp! förändringar! och! eventuella! brister! med! verksamhetens! utveckling.! I!
avhandlingen!framkommer!det!även!vad!vägledare!har!för!syn!och!åsikter!kring!yrket!och!dess!
organisation.!Nilsson!skriver!även!om!vägledningens!utformning,!studie;!och!yrkesvägledarens!
roll! på! skolan! och! dess! arbetsuppgifter.! Genom! tiden! har! vägledare! ofta! haft! en! oklar!
arbetsbeskrivning! där! arbetsuppgifterna! har! varierat.! I! undersökningar! som! gjort! har! många!
vägledare!uttryckt!att!det! finns!många! sidouppgifter!de! lägger!mycket! tid!på!men! som! ligger!
utanför!deras!uppdrag.! I!avhandlingen!kommer!han!även!fram!till!att!verksamheten!skiljer!sig!
mycket!mellan!olika!kommuner!och!skolor!samt!att!det!finns!delade!meningar!kring!vad!fokus!i!
arbetet!ska!ligga!på.! 
 

!
4.2!Varifrån!till!vart?!!
James! Dresch! (1996)! har! gjort! en! studie! om! syofunktionärers! och! skolledares! syn! på!
syofunktionärsrollen! och! dess! arbetsuppgifter.! I! undersökningen! framkom! att! de! flesta!
vägledarna!var!positiva!till!sitt!yrke!men!hade!ofta!en!låg!ställning!på!skolan.!Många!vägledare!
önskade!mer!tid!till!att!ha!personlig!vägledning!för!att!stödja!och!informera!eleverna.!Man!fann!
att! skolledarna! vill! lägga! över! ansvaret! på! personalen! att! ansvara! över! sin! egen! verksamhet,!
alltså! att! vägledaren!önskas! ansvara! för! sig! själv!och! sina!uppgifter.!Dresch! (1996)!menar! att!
vägledarna! själva! måste! vara! initiativtagande! och! jobba! för! utvecklingen! av! verksamheten!
genom!att!tydliggöra!och!identifiera!den!kunskap!och!kompetens!som!de!besitter.!Detta!för!att!
påverka!rektorer!till!att!prioritera!vägledningen!mer!och!få!övrig!skolpersonal!att!förstå!vikten!
av!vägledarens!arbete.!Då!vägledaren!ofta!är!ensam! i! sin! roll!på!skolan!blir!vägledarens!egen!
förmåga! att! skaffa! sig! erkännande! på! skolan! avgörande! för! den! ställning! vägledaren! får.! I!
undersökningen!framkom!även!att!vägledarna!upplevde!problem!med!att!bli! integrerad! i!den!
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övriga! verksamheten! på! skolan,! framförallt! var! det! problem! med! att! få! komma! in! i!
klassrummen.!Detta!menar!Dresch!(1996)!kan!antas!bero!på!bristande!respekt!för!vägledarens!
arbete!från!övrig!personal. 
 
 

4.3!Kartläggning!av!studieJ!och!yrkesvägledningen!i!Västerbotten!samt!förslag!till!
organisation!
Jan! Axelsson! (2013)! gjorde! en! studie! på! uppdrag! av! Region! Västerbotten.! Studien! är! en!
kartläggning! av! studie;! och! yrkesvägledningens! styrning! och! uppföljning! och! syftar! till! att!
förstärka! vägledningen.! I! undersökningen! påvisades! stora! skillnader! mellan! stora! och! små!
kommuner!gällande!prioritering!av!studie;!och!yrkesvägledning!och!vägledarnas!arbetssätt!och!
uppgifter! varierar! kraftigt! mellan! kommunerna.! Många! vägledare! tar! även! på! sig!
arbetsuppgifter! som! ligger! utanför! deras! uppdrag! då! de! inte! vill! riskera! att! få! nedsatt! tjänst!
(Axelsson,!2013). 
 
I! undersökningen! visade! det! sig! även! att! fördelningen! mellan! vägledningsuppgifter! och!
administrativa!uppgifter! i! vägledarens!arbete!var!ungefär!delat! lika,!alltså!upptog! lika!mycket!
tid.!De!flesta!av!vägledarna!i!undersökningen!önskade!ha!mindre!andel!administrativa!uppgifter!
och!ansåg!att!dessa!uppgifter!ska!skötas!av!en!annan!personalkategori.! 
Undersökningen! visade! även! att! vägledarnas! fokus! i! arbetet! låg! på! vägledningssamtal! och!
information!till!eleverna.!Flera!vägledare!lyfte!fram!behovet!av!kompetensutveckling!där!de!får!
uppdateras!om!nya!lagar!och!förordningar!då!detta!är!något!som!tar!mycket!tid!från!arbetet!då!
de!måste!hålla!reda!på!allt!själva!(Axelsson,!2013).!! 
 
 

4.4!Utvärdering!av!vägledning!inom!det!offentliga!skolväsendet!
Skolverket!har!via!intervjuer,!enkäter!och!Skolverkets!årliga!statistik!utvärderat!hur!studie;!och!
yrkesvägledningen! organiseras! och! genomförs.! I! undersökningen! fann! man! att! studie;! och!
yrkesvägledare! ofta! blir! tilldelade! flera! arbetsuppgifter! som! ligger! utanför! deras! uppdrag,!
exempelvis! kurativa!och! administrativa!uppgifter.!Vilka!uppgifter! och! vilka! förväntningar! som!
finns!på!vägledaren!beror!på!skolledningens!och!den!övriga!personalens!uppfattning!om!vad!en!
vägledare! ska! göra.! Denna! uppfattning! stämmer! inte! alltid! överens! med! de! mål;! och!
styrdokument!som!finns!för!verksamheten. 
Undersökningen!visade!att!vägledaren!förväntas!ha!en!allt;i;allo!roll!på!skolan!och!utföra!många!
olika!uppgifter.!Att!vägledaren!utför!dessa!uppgifter!kan!bidra!till!okunskapen!hos!den!övriga!
personalen!om!vad!en! vägledare! ska! göra.! En! viss!del! av!den!övriga!personalens!okunskaper!
kring!vägledning!kan!därför!även!läggas!på!vägledaren!själv!och!hur!den!arbetar!på!skolan.!Av!
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de!som!ska!ansvara!för!verksamheten!är!det!få!som!har!en!utbildning!som!ger!kunskap!om!vad!
uppdraget! innebär! och! vad! verksamheten! handlar! om,! vilket! bidrar! till! att! väglednings;!
verksamheten!blir!sämre.!(Skolverket,!2005)!
 

!
4.5!Ledning!för!vägledning!
Wennström! &! Folkesson! (2008)! har! på! Saco! och! Lärarnas! Riksförbunds! initiativ! skrivit! en!
promemoria!baserat!på!samtal!med!studie;!och!yrkesvägledare.!I!undersökningen!framkom!att!
det! finns! en! stor! osäkerhet! kring! vad! vägledaryrket! egentligen! är! och! att! studie;! och!
yrkesvägledarnas!roll!på!skolan!ofta!är!otydlig!och!lågt!prioriterad.!Trots!att!vissa!problem!med!
vägledning! framkom!så!var!ändå!många!av!de!vägledare! som!deltog! i! studien!nöjda!med!sitt!
yrke.!Studien!visade!dock!på!att!det!fanns!olika!uppfattningar!om!vad!vägledarens!arbete!går!ut!
på!och!många!vägledare!upplevde!att!de!inte!får!arbeta!med!det!dem!är!utbildade!till!utan!får!
istället!jobba!med!olika!administrativa!uppgifter. 
 
 

4.6!Karriärvägledning.se.nu!!
De!mål;!och! styrdokument! som! finns! för! studie;!och!yrkesvägledning!bör! räcka! för!att! kunna!
bedriva! en! vägledningsverksamhet! med! hög! kvalitet.! I! målen! framgår! det! ansvar! som!
myndigheter!och!befattningshavare!har.! I! denna! studie!menar!man!att!problemet! ligger! i! att!
dessa!mål;! och! styrdokument! inte! efterföljs! i! den! dagliga! verksamheten.! Vägledarens! arbete!
uppfattas!vara!en!angelägenhet!endast! för!vägledaren!och!övrig!personal!på! skolan!anser! sig!
inte!behöva!vara!delaktiga. 
För! att! kunna! utveckla! vägledningen! krävs! det! att! man! följer! upp! och! utvärderar! den!
verksamhet! som!bedrivs.! Faktorer! som!kan! tänkas!påverka! vägledningen! i! framtiden! är! ökad!
valfrihet,!självbetjäning!och!internet!(SOU!2001:45). 
 
 

4.7!Ergonomi!för!ett!gott!arbete!!
För!att!skapa!variation!i!arbete!krävs!det!att!man!har!olika!slags!arbetsuppgifter!man!kan!växla!
mellan.!I!vissa!organisationer!satsar!man!på!att!bredda!de!anställdas!kompetenser!vilket!skapar!
varierande!arbetsuppgifter!på!arbetsplatsen!och!att! kunna! flera!arbetsuppgifter,! vara! flexibel!
och!även!ha!fler!än!en!roll!på!arbetsplatsen!bidrar!på!så!vis!en!god!ergonomi.!Arbete!ska!även!
ge!utrymme!för!den!anställde!att!utvecklas!samt!ha!en!viss!handlingsfrihet.!Det!är!viktigt!att!det!
finns!möjlighet! för! att! själv! kunna! fatta!beslut!om!hur! arbetet! ska!utföras!och!man! själv! kan!
planera!sin!tid.!!Ensidigt!arbete!med!få!arbetsmoment!kan!istället!skapa!svårigheter!och!bidra!
till!ökad! stress.!En! förutsättning! till! god!ergonomi!är!att!det! finns!en! tydlig!ansvarsfördelning!
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och!det!är!arbetsgivaren/chefen!som!har!ansvaret!för!att!skapa!så!stor!variation!som!möjligt!i!
arbete!samt!att!undvika!en!enformig!och!stressig!miljö.!(Mathiassen,!2007) 
 
 

4.8!Människan!i!arbetslivet!!
För! att! kunna! öka! trivseln! och! motivationen! till! ett! arbete! är! det! viktigt! med! variation! i!
arbetsinnehållet!då!en!understimulering!kan!skapa!stress.!Som!anställd!är!det!viktigt!att!ha!en!
slags!egenkontroll!i!arbetet,!alltså!att!man!själv!kan!sätta!upp!mål!och!påverka!arbetsinnehållet!
då!det!kan!öka!trivseln!på!arbetsplatsen.!När!det!gäller!arbetsledningen!skriver!författarna!att!
det!är!betydelsefullt!om!anställd!och!ledning!har!en!dialog!med!varandra!och!även!att!det!finns!
ett! slags! forum! där! de! båda! parter! kan! komma! till! tals! och! diskutera! med! varandra.! Alla!
organisationer!behöver!även!en!struktur!med!tydliga!mål!och!att!alla!är!införstådda!med!dessa.!
(Holmström,!Eklundh!och!Ohlsson,!2009) 
 
 

4.9!Career!and!Technical!Education's!Role!in!Career!Guidance!
I! denna! artikel! framgår! att! det! inte! bara! är! elever! som! står! inför! en! stor! utmaning! gällande!
studie;! och! framtidsval,! utan! även! vägledaren! på! skolorna! som! ska! vara! till! hjälp! och! stödja!
eleverna.!Vägledaren!på!många!skolor!blir!ofta!tilldelad!många!arbetsuppgifter!och!har!ansvar!
för! många! studenter! vilket! gör! vägledningsarbetet! svårare.! För! att! kunna! säkerställa! en! bra!
vägledning!som!möter!elevens!behov!skulle!det!behövas!fler!vägledare!på!skolorna,!så!att!varje!
vägledare!blir!tilldelad!färre!elever!och!kan!genomföra!sitt!arbete!bättre.! 
Något! som! också! försvårar! vägledningsarbetet! är! att! många! vägledare! blir! tilldelade!
arbetsuppgifter!och!får!andra!uppdrag!än!just!de!inom!deras!profession.!Vägledare!på!skolor!får!
ofta! ansvar! för! uppgifter! så! som! registrering! av! elever,! hantering! av! disciplinfrågor! och!
administrativa! uppgifter! som! inte! kräver! deras! kompetens! och! färdigheter.! Många! av!
arbetsuppgifterna!hos!en!vägledare!har!sagts!vara!olämpliga!och!det!lämnar!lite!tid!till!att!ägna!
sig!åt!vägledning!med!eleverna!(Lynch,!2008). 
 

!

! !
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5.!Resultat!av!intervjuer!
 

5.1!Vägledarnas!beskrivning!av!sitt!arbete!på!skolan!
Någonting!som!alla!vägledare!vi!intervjuat!är!överens!om!är!att!de!har!ett!väldigt!varierat!och!
brett!arbete!där!de!får!vara!beredd!på!att!utföra!många!olika!typer!av!arbetsuppgifter!som!till!
viss!del!är!styrt!av!vad!som!händer!under!läsåret,!så!som!val!av!inriktning!och!individuella!val.!
Samtliga! vägledare! uttryckte! att! de! trivs! väldigt! bra! med! sitt! arbete! som! studie;! och!
yrkesvägledare! och! att! de! anser! att! det! är! ett! väldigt! roligt! arbete.! Att! arbeta! med! unga 
människor och att dagarna skiljer sig är något som de beskriver som roligt.  
! 
 

Det!känns!ju!som!att!det!är!ett!väldigt!brett!arbete,!man!kan!hamna!i!de!mest!lustiga!

situationer!på!ett!sätt.$-!Intervjuperson!B 
! 
 
Samtliga! vägledare! uppger! att! de! jobbar!med! vägledning! och! information!men!det! skiljer! sig!
mellan!vägledarna!vilket!fokus!och!vilken!tid!detta!får.!Fyra!av!fem!anser!att!deras!huvudsakliga!
arbetsuppgifter! och! som! mestadels! fokus! ligger! på! är! vägledningssamtal! och! information! i!
klassrummen.!Detta!är!dock!inte!de!arbetsuppgifter!som!de!anser!tar!mest!tid!i!deras!arbete.!En!
av!vägledarna!anser!att!mest!fokus!ligger!på!elevvård!och!möten!med!elever!i!behov!av!stöd!i!
skolan! och! deras! föräldrar,! vilket! också! är! det! som! tar! mest! tid.! Denna! vägledare! anser! att!
vägledning! tar! upp! en! ganska! liten! del! av! arbetet.! Att! arbeta! med! elevvård! är! något! som!
samtliga!vägledare!har!som!arbetsuppgift!och!två!av!vägledarna!anser!att!mycket!tid!gällande!
detta!går!åt!till!att!springa!runt!på!skolan!och!leta!rätt!på!och!tala!med!berörda!lärare,!rektorer!
och!elever.!Två!av!vägledarna!hade!även!andra!arbetsområden!som!de! jobbade! inom!så!som!
vuxenvägledning!och!svenska!för!invandrare.! 
! 
 
Varje!gång!jag!haft!kandidater!här!så!upptäcker!de!hur!det!egentligen!är,!nämligen!att!det!kan!

vara!svårt!för!dem!att!få!ihop!alla!samtal!de!ska!ha!under!praktiken.$-$Intervjuperson!C 
! 
 
Att! samarbeta! med! lärare,! rektorer! och! övrig! personal! är! något! som! upptar! mycket! av!
arbetstiden!enligt!majoriteten!av!de!intervjuade!vägledarna!vilket!de!dock!anser!är!en!mycket!
viktig!del!i!arbetet!som!bör!tillåtas!ta!tid.!De!samarbetar!främst!kring!elever!och!deras!studier!
och!tre!av!fem!intervjuade!vägledare!sitter!med!i!ett!elevhälsoteam!tillsammans!med!kuratorn,!
skolsköterskan,!specialpedagogen!samt!rektorn.!Under!mötet!går!de! igenom!elever!med!vissa!
svårigheter!i!skolan!som!kanske!behöver!vissa!insatser!för!att!klara!av!studierna.!De!övriga!två!
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vägledarna!samarbetar!även!dem!med!övrig!skolpersonal!men!de! ingår! inte! i!något!arbetslag!
utan!har!istället!mer!informella!möten!kring!eleverna!vid!behov.! 
! 
En! av! vägledarna! önskar! sig! kunna! lägga!mindre! tid! på! busskort! och! frågor! som! rör! CSN! då!
denne!anser!att!det!inte!ligger!på!dennes!bord!men!menar!samtidigt!att!dessa!uppgifter!bidrar!
till!att!lära!känna!eleverna!bättre.!Samtliga!vägledare!önskar!ha!möjlighet!till!att!lägga!mer!tid!
till! vägledningssamtal!med!eleverna!och!ha!mer! tid! till! att! träffa!eleverna!ute! i! klassrummen.!
Trots!att!majoriteten!av!vägledarna!har!fokus!på!vägledning!och!information!så!går!tiden!ofta!
till!andra!arbetsuppgifter!som!exempelvis!administrativa!uppgifter. 
! 
 
Jag!önskar!att!jag!fick!vara!mer!med!eleverna!men!det!är!också!något!jag!beslutar!själv.!Man!

kan!ju!välja!att!sitta!inne!på!kontoret!och!de!får!söka!upp!mig!eller!välja!att!vara!där!de!är!och!

socialisera!med!dem.!Det!är!det!man!kan!göra!med!det!här!jobbet,!lägga!upp!det!lite!som!man!

vill.!;!Intervjuperson!A 
! 
 
Varför! de! inte! har! fler! samtal! resonerar! några! vägledare! kan! bero! på! att! eleverna! inte! är!
medvetna! om! att! den! resursen! finns.! En! av! vägledarna! kallar! in! samtliga! elever! för!
vägledningssamtal! kring! utbildning! och! arbete! medan! en! annan! vägledare! tycker! att!
vägledningssamtal! ska! vara! frivilligt.! Det! tas! också! upp! av! en! av! vägledarna! att!man! har! för!
många! elever! för! att! det! ska! vara!möjligt! att! ha! ordentliga! vägledningssamtal!med! samtliga!
elever!på! skolan.! Eleverna! kommer! istället! in! för! snabba! frågor!och! förväntar! sig! lika! snabba!
svar!från!vägledaren. 
! 
 
Det!är!inte!jag!som!ska!tala!om!för!eleverna!vad!de!ska!göra!utan!det!ska!de!komma!fram!till!

själva.!Det!är!ju!vägledarens!uppgift!–!att!lära!personen!fiska!inte!ge!dem!fisk.!:!Intervjuperson!C 
! 
 
Två!av!vägledarna!önskar!att!ha!mer!tid!till!att!vara!ute!i!klassrummen!och!träffa!eleverna!för!
att! inte!vara!en!så! främmande!person! för!eleverna!medan!en!annan!önskar!att! få! jobba!mer!
med!individuella!studieplaner!och!granskning!av!betyg!då!det!inte!finns!tid!till!detta!i!dagsläget.!
Att!lägga!mindre!tid!på!att!söka!upp!rektorer!och!lärare!i!elevärenden!är!det!en!vägledare!som!
vill!då!denne!anser!att!detta!tar!upp!mycket!tid.!Att!få!lägga!mer!tid!på!elever!i!årskurs!3!och!
som!ska!välja!vidare!studier!är!det!också!en!av!vägledarna!som!lyfter!i! intervjun.!Denne!anser!
att!dessa!elever!står!inför!stora!och!svåra!val!och!skulle!behöva!fler!vägledningssamtal.! 
! 
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Om!jag!skulle!skippa!fakturering!och!övriga!administrativa!uppgifter!skulle!jag!kunna!utveckla!

studievägledning!även!i!lägre!åldrar.!Så!det!skulle!ju!vara!bra!att!slippa!vissa!delar!för!att!jobba!

mer!med!andra.!;!Intervjuperson!E 
! 
! 

5.2!Eventuella!sidouppgifter!i!arbetet!!
Alla!utom!en!av!de! intervjuade!vägledarna!anser!att!de! jobbar!med!uppgifter!som!egentligen!
inte!ligger!under!deras!uppdrag.!Det!handlar!om!administrativa!uppgifter!så!som!posthantering,!
CSN,! busskort,! studieplaner,! scheman,! byte! av! kurser! och! annat! som! rör! elevernas! studier.!
Gällande! studieplaner! så! skiljer! sig! meningarna! åt! något! huruvida! det! ska! räknas! som! en!
sidouppgift!eller!inte,!då!en!av!de!intervjuade!vägledarna!anser!att!det!är!en!arbetsuppgift!som!
tillhör!vägledaruppdraget.! 
 

 
Jag!tror!att!vägledning!är!ett!diffust!ord.$:$Intervjuperson!A!

 
 
Två!av!de!intervjuade!vägledarna!jobbar!även!med!marknadsföring!och!med!att!ordna!faddrar!
till!PRASO!elever!vilket!de!egentligen!inte!anser!är!deras!uppgift!då!det!tar!upp!mycket!tid!som!
hade! kunnat! gå! till! andra! mer! relevanta! uppgifter! för! yrket.! En! vägledare! jobbar! med!
granskning!av! fakturor!och!budgetunderlag! för!kommunala!ersättningar! för!elever!vi!har!som!
går! gymnasiet! i! en! annan! kommun! och! denna! vägledare! har! även! ansvar! för! uppföljning! av!
ungdomar! under! 20! år! som! är! utanför! arbetsmarknaden! och! vägledaren! kan! då! erbjuda!
inskrivning!hos!arbetsförmedlingen!eller!att!ansöka!till!gymnasiet!på!nytt. 
Endast!en!av!fem!skolor!har!en!administratör!anställd!som!arbetar!med!administrativa!uppgifter!
så!som!scheman!och!kurser!och!därmed!avlastar!vägledaren!från!det!administrativa!arbetet. 
 
! 
Många!vägledare!pushar!på!att!vi!borde!ha!mer!vägledning!och!mer!samtal!men!så!är!inte!jag.!

Jag!tycker!det!är!jättebra!att!man!får!göra!lite!olika!saker,!jag!uppskattar!att!jobbet!är!så!

varierande.$;!Intervjuperson!B 
 
! 
Tre!av!vägledarna!anser!att!ganska!mycket!tid!går!till!att!hålla!sig!uppdaterade!på!nya!lagar!och!
förordningar!för!att!säkerställa!att!eleverna!får!rätt! information!och!en!av!vägledarna!såg!det!
även!som!sitt!ansvar!att!informera!lärarna!om!detta.!En!av!vägledarna!jobbar!väldigt!ensamt!på!
skolan!och!behöver!ta!reda!på!allt!själv!och!se!till!att!hålla!sig!uppdaterad. 
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Detta!med! att! hålla! sig! uppdaterad!på! förordningar! anser! en! av! vägledarna! egentligen! är! en!
uppgift!för!rektorn!men!upplever!att!det!oftare!är!rektorn!som!kommer!och!frågar!vägledaren!
om!saker!än!tvärtom. 
 

 
Det!är!väldigt!mycket!uppgifter!som!läggs!på!mitt!bord!som!egentligen!inte!hör!hemma!där. 

-!Intervjuperson!C 
 
! 
En! av! de! intervjuade! vägledarna! jobbade! förut! mycket! med! marknadsföring! av! sin!
gymnasieskola!till!grundskolorna!i!kommunen.!Nu!fungerar!det!istället!så!att!grundskolorna!får!
besöka! gymnasieskolorna,! men! ansvaret! ligger! ändå! på! vägledarna! att! planera! och! forsla!
eleverna! till! skolan! samt! att! ge! information! till! grundskoleeleverna!om!vart! de! ska! gå! för! att!
hitta!rätt!på!skolan.!Det!ansvaret!ligger!på!vägledaren!för!att!ingen!annan!tog!på!sig!det!och!den!
intervjuade! vägledaren! anser! att! det! är! en! sidouppgift! som! egentligen! inte! bör! tillhöra! en!
vägledares!arbetsuppgifter. 
 
! 
Det!är!så!olika!vad!vägledare!tycker!är!sidouppgifter,!för!vissa!kan!ju!tycka!att!vi!inte!ska!lägga!

mycket!tid!på!studieplaner!och!räkna!examensbevis!tycker!vissa,!medan!jag!tycker!att!det!

faktiskt!är!en!del!av!jobbet!det!är!ju!en!helhetsbild!av!en!elev.!;!Intervjuperson!B 
 
! 
En!av!vägledarna!tror!att!det!är!synen!på!vägledningsverksamheten!som!skapar!sidouppgifter,!
då! vägledaren! ses! som! ett! tillskott! i! administrationen.! Två! vägledare! är! eniga! om! att! titeln!
studie;!och!yrkesvägledare!är!ett!diffust!ord! som!skulle!behövas! spetsas! till! för!att! tydliggöra!
vad!vägledaren!ska!arbeta!med.!Detta!då!synen!på!vägledaren!och!dess!arbete!varierar!stort!på!
olika! skolor! vilket! leder! till! att! det! är! stora! variationer! på! hur! vägledaren! jobbar.! En! av! våra!
intervjupersoner!från!en!mindre!kommun!tror!att!anledningen!till!att!vägledaren!blir!tilldelade!
sidouppgifter!är!att!man!försöker!fylla!ut!vägledartjänsterna!till!heltidstjänster. 
! 
 
Jag!skulle!säga!att!det!finns!strikt!vad!vägledare!ska!göra!i!grunden!men!det!ser!jätte!olika!ut!på!

skolor!vad!man!egentligen!jobbar!med.$:$Intervjuperson!D 
! 
 
Samtliga!vägledare!trivs!bra!med!att!ha!flera!olika!typer!av!arbetsuppgifter!då!det!bidrar!till!ett!
varierat!arbete!även!fast!inte!alla!av!de!uppgifter!de!utför!ingår!i!deras!uppdrag!som!vägledare.!
Ingen! av! de! intervjuade! vägledarna! önskar! att! endast! fylla! sina! arbetsdagar! med!
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vägledningssamtal! och! information!utan!uppskattar! att! ha! uppgifter! på! sidan! av! även!om!de!
anser!att!fokus!i!arbetet!bör!ligga!och!just!nu!även!ligger!på!vägledning!och!information. 
! 
 
Jag!gillar!det!här!med!att!nästan!vara!lite!spindeln!i!nätet.!Det!tycker!jag!är!kul.!-!Intervjuperson!C 
! 
 
 

5.3!Vägledarnas!delaktighet!i!att!utforma!sina!arbetsuppgifter!!
! 

Arbetet!är!fritt!men!också!mycket!ansvar.!;!Intervjuperson!D 
! 
Samtliga!av!de!intervjuade!vägledarna!anser!att!de!utformar!sitt!arbete!själv!och!det!är! ingen!
som!talar!om!för!dem!vad!de!ska!göra.!Dock!är!alla!eniga!om!att!det!finns!vissa!händelser!under!
läsåret!som!de!måste!ta!hänsyn!till!och!som!styr!deras!arbete!och!vad!de!fokuserar!mest!på!för!
stunden,! som! till! exempel! ansökningstider! till! vidare! studier! och! val! av! kurser.! Flera! av!
vägledarna!uppskattar! att! arbetet! är! fritt! och!att!de! själv! kan! lägga!upp!det! som!de! vill!men!
menar!att!friheten!även!lägger!mycket!ansvar!på!vägledarna!att!själva!hålla!koll!på!allt!då!det!
kan!bli!allvarliga!konsekvenser!för!eleverna!om!de!får!fel!information. 
! 
 
Det!är!ganska!lustigt!vårt!yrke!för!det!är!ingen!som!riktigt!talar!om!för!en!vad!man!ska!göra!

utan!det!sitter!bara!i!väggarna.!;!Intervjuperson!B 
! 
 
När!man!börjar!som!ny!studie;!och!yrkesvägledare!på!en!skola!är!det!ingen!som!berättar!för!en!
vad!man!ska!göra!utan!det!får!man!hålla!koll!på!själv!enligt!samtliga!intervjuade!vägledare.!En!
vägledare! menar! att! det! hänger! mycket! på! den! vägledare! som! har! haft! tjänsten! innan! hur!
arbetet! ser!ut!och!vilka!uppgifter!man!har,! samt!om!denne!har! tid!att! lära!upp!en.!En!annan!
faktor! som! styr! hur! man! arbetar! menar! en! av! de! intervjuade! beror! på! skolan! och! dess!
traditioner!för!yrket.!Alla!de!intervjuade!vägledarna!uttrycker!att!rektorn!på!skolan!inte!var!så!
delaktig!som!de!skulle!vilja!att!de!var!och!att!rektorn!varken!är!insatt!i!vägledarens!kompetens!
eller!uppdrag.! 
 
! 

Jag!tror!att!om!ni!frågar!rektor!idag!så!tror!jag!inte!denne!kan!beskriva!vad!jag!gör!så!

jättetydligt!faktiskt.!;!Intervjuperson!B 
! 
! 
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5.4!Om!eventuella!lokala!mål!och!utvärdering!för!vägledningsverksamheten!
Fyra! av! de! intervjuade! vägledarna! har! ingen! vetskap! om! några! lokala! mål! på! skolan.! En! av!
vägledarna! jobbar! istället! efter! sina! egna! mål,! vilket! är! att! ge! eleverna! allt! de! vill! ha! och!
efterfrågar.!Majoriteten!av!de!andra!vägledarna!jobbar!på!eget!initiativ!i!stor!utsträckning!efter!
läroplanen,!skollagen!och!de!allmänna!råden.!Flera!av!vägledarna!menar!att!så! länge!det! inte!
kommer! någon! kritik! uppifrån! så! kan! man! anta! att! man! jobbar! med! rätt! saker.! Flera! av!
vägledarna! önskar! dock! att! det! fanns! lokala!mål! för! vägledarverksamheten! för! att! förtydliga!
vilka!mål!man!förväntas!uppfylla!och!vart!man!ska!lägga!fokus!i!sitt!arbete. 
En!av!fem!vägledare!uppger!att!de!har!lokala!mål!på!skolan!och!beskriver!att!de!lokala!målen!
för! studie;! och! yrkesvägledningen! går! ut! på! att! minska! avhoppen! från! gymnasiet! så! att! fler!
elever!går!ut!med!fullständiga!betyg. 
 
Några!av!de!intervjuade!vägledarna!uppgav!att!de!ingick!i!skolans!allmänna!utvärdering!men!de!
fick!dock!mycket! liten!plats! i!denna.!Samtliga!vägledare!utvärderade!sig!själva!eller!tog!del!av!
den! allmänna! utvärderingen! för! att! kunna! utveckla! sitt! arbete.! En! av! vägledarna! menar! att!
genom!att!se!vad!eleverna!tycker!om!skolans!vägledning,!vad!som!saknas!och!inte!fungerar!blir!
det!ett!mål! i! sig! ;!att!utvecklas!och! förbättras.!Att!utvärdera!sig!själv!är!det!en!av!vägledarna!
som!gör!genom!att!dela!ut!enkäter!till!eleverna!och!anser!sig!själv!få!bra!resultat!på!dessa.! 
 
 

5.5!Vad!vägledarna!anser!om!de!målJ!och!styrdokument!som!finns!för!studieJ!och!
yrkesvägledning!
Samtliga!intervjuade!vägledare!anser!att!de!mål;!och!styrdokument!som!finns!för!verksamheten!
är!både! för! tunna!och! för!otydliga.!En!vägledare!anser!att!de!Allmänna!råden! för! studie;!och!
yrkesvägledning!är!det! första!handfasta! som!har! kommit!ut!men!menar!att!de!ändå! inte!blir!
lästa!av!rektorerna!och!spelar!därför!inte!så!stor!roll!i!att!förbättra!verksamheten.!Majoriteten!
av! vägledarna!anser!dock! att! de! idag! indirekt! arbetar!utifrån!de!mål;! och! styrdokument! som!
finns!men!det!nämns!också!att!råden!kan!tolkas!olika!vilket!gör!det!svårt!att!med!säkerhet!veta!
om!man!följer!dessa.!! 
! 
 
Skulle!dessa!råd!(Allmänna!råden)!genomföras!och!genomsyra!gymnasiet!så!skulle!det!ju!vara!

toppen!helt!enkelt,!men!så!är!det!ju!inte.!-!Intervjuperson!C 
! 
 
Att!råden!kan!förbättras!är!de!alla!eniga!om!och!flera!av!vägledarna!lyfter!att!det!bör!framgå!i!
styrdokumenten!att!man!måste!vara!utbildad!för!att!bli!anställd!som!studie;!och!yrkesvägledare!
på!en!skola!samt!att!det!bör!vara!tydligare!hur!viktigt!det!är!med!vägledning!så!att!rektorer!och!
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övrig! personal! förstår! vikten! av! arbetet! bättre.! Samtliga! vägledare! anser! att! problemet! för!
studie;! och! yrkesvägledningen! på! skolorna! är! att! skolledningen! visar! för! lite! intresse! för!
vägledningsverksamheten!vilket!gör!att!vägledningen!nedvärderas.!Att!råden!är!bra!men!att!det!
skulle!behöva!konkretiseras!mer!anser!en!av!intervjupersonerna.!Denne!menar!att!råden!inte!i!
detalj!tar!upp!vad!verksamheten!och!skolorna!ska!arbeta!med!och!vad!som!ska!ingå,!vilket!gör!
att! många! skolor! arbetar! annorlunda! och! bidrar! till! den! ibland! vaga! bilden! som! finns! för!
vägledning.!! 
! 
 

Våra!chefer!vet!egentligen!inte!vad!vägledning!är!utan!tänker!endast!på!behörighet!och!

utbildningar,!man!tänker!inte!vägledning.!Det!har!varit!min!käpphäst!ända!sedan!jag!började!

arbeta!–!att!vägledning!inte!är!information.!Det!kommer!inte!att!förändrats!så!länge!vi!inte!kan!

få!våra!chefer!att!inse!vad!vägledning!är.!;!Intervjuperson!C 
! 
 
 

5.6!!Förändringar!i!arbetet!och!tankar!om!vägledningens!framtid!
! 

Jag!tycker!inte!vindarna!blåser!åt!vårt!håll.$;!Intervjuperson!A 
! 
En!av!vägledarna!anser!att!hennes!arbete!har!utvecklats!till!att!ha!mer!fokus!på!vägledning!och!
mindre!sidouppgifter,!men!tillägger!att!många!andra!vägledare!har!tvärtom!–!att!det!blivit!mer!
administrativt!arbete!än!tidigare!vilket!kan!kopplas!till!den!ökade!konkurrensen!mellan!skolor!
och!även!ekonomin,!där!en!vägledare!kan!komma!att!ta!på!sig!andra!uppdrag!för!att!fortsätta!
ha!en!heltidstjänst.!Två!av!vägledarna!lyfter!att!den!största!förändringen!är!att!skolan!har!fler!
elever!med!speciella!behov!än!tidigare!och!att!fler!elever!har!olika!diagnoser!och!behöver!hjälp!
under!skolgången!för!att!det!ska!fungera!bra.!Att!det!blivit!fler!utlandsfödda!elever!nämns!även!
av!en!vägledare!och!att!arbetet!med!dessa!har!tagit!större!plats!än!tidigare.! 
! 
Vad!gäller!framtiden!för!vägledaryrket!så!tror!några!av!vägledarna!att!allt!kommer!att!ske!mer!
på! distans! ;! via! mejl! och! internet! vilket! på! sikt! kommer! bidra! till! att! man! drar! ner! på!
vägledningstjänster.!Att!det!blir!färre!tjänster!är!det!även!en!till!vägledare!som!tror!men!denne!
ser!det!som!att!skolorna!istället!kommer!hyra!in!tjänsten!som!vägledare!för!att!spara!pengar. 
! 
 

Jag!tror!att!behovet!av!vägledning!kan!komma!att!öka!i!framtiden.!;!Intervjuperson!E 
 
! 
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Att!behovet!av!vägledare!istället!kommer!att!öka!i!framtiden!är!den!en!av!vägledarna!som!tror.!
Att! i! takt! med! att! utbildningarna! blir! fler! och! eleverna! får! fler! valmöjligheter,! medan! en! av!
vägledarna!tror!att!det!inte!kommer!bli!några!förändringar!utan!kommer!fortsätta!som!det!ser!
ut!idag.!!

 !
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6.!Analys!
 
I! detta! kapitel! kommer! analysera! intervjupersonernas! svar! och! ställa! dessa!mot! den! tidigare!
forskning! som! vi! har! lyft! fram! i! litteraturgenomgången.! Vi! har! delat! in! analysen! under! olika!
rubriker!för!att!på!en!mer!förståeligt!sätt!kunna!jämföra!resultaten!samt!lyfta!fram!likheter!och!
skillnader!vi!kunnat!se!utifrån!vårt!insamlade!material.! 
 

6.1!Vägledarnas!arbete!!!
I!vårt!resultat!har!vi!fått!fram!att!de!intervjuade!vägledarna!ansåg!att!de!hade!störst!fokus!på!
vägledningssamtal! och! information! i! klassrummen.! Detta! var! dock! i! många! fall! inte! var! de!
uppgifter!som!upptog!den!mesta!av!tiden!från!deras!arbete.!Samtliga!vägledare!uttryckte!att!de!
hade!ett!väldigt!varierande!och!brett!arbete!där! istället!många!olika! typer!av!arbetsuppgifter!
fyllde! vardagen.! En! del! vägledare! hade! många! ansvarsområden! förutom! de! nationella!
gymnasieprogrammen! så! som! vuxenvägledning,! svenska! för! invandrare! och! elevvård.! Andra!
hade! inte!detta!och!var! inte!heller! inte!med!på!möten,!konferenser!eller!arbetslag!på!skolan.!
Att!det!skilde!sig!så!pass!mycket!mellan!varje!vägledares!ansvarsområden!gör!att!vårt!resultat!
också!blir! att! vägledares! arbete! går! ut! på!många!olika! saker! beroende! vilka! områden!de!har!
ansvar!för!och!arbetar!med!samt!hur!skolan!jobbar!med!vägledning.! 
 
I! Göran! Nilssons! (2005)! avhandling! framkom! det! att!många! vägledare! uttryckte! att! de! hade!
många!arbetsuppgifter!som!inte!alltid!låg!inom!ramen!för!verksamheten,!så!som!administrativa!
uppgifter.! Detta! är! även! återkommande! i! majoriteten! av! den! litteratur! vi! läst.! Våra!
intervjupersoner!uttryckte!alla!utom!en!att!de!hade!så!kallade!sidouppgifter!som!de!ansåg!inte!
skulle! ligga! på! deras! bord! och! borde! utföras! av! annan! personal! till! exempel! en! ekonom,!
administratör!eller!rektorn!på!skolan.!Sådana!uppgifter!var!ofta!administrativa!uppgifter!så!som!
att!ansvara!för!busskorten,!frågor!som!rörde!CSN,!fakturering,!budget!och!att!vara!uppdaterad!
på!förordningar.!Det!framkom!även!att!sidouppgifter!så!som!marknadsföring!av!skolan!och!att!
locka!elever!under!valperioden!inte!skulle!tillhöra!vägledarens!arbetsuppgifter.!Endast!en!av!de!
intervjuade! ansåg! sig! inte! lägga! någon! tid! på! uppgifter! som! inte! föll! under! hennes! ansvar!
medan! resterande! vägledare! alla! berättade! att! det! finns! uppgifter! de! helst! skulle! vilja! lägga!
mindre! tid! på! eller! helt! ta! bort! från! arbetet.! Det! fanns! en! del! skilda! åsikter! om! vad! som!
räknades!till!en!sidouppgifter!och!en!av!vägledarna!ansåg!att!arbete!med!elevers!studieplaner!
var!en!arbetsuppgift!för!vägledaren,!medan!resterande!nämnde!detta!som!en!sidouppgift.! 
 
Till! skillnad! från!Nilssons! (2005)! resultat! i!avhandlingen!så!kom!vi! fram!till!att!de! flesta!av!de!
intervjuade!vägledarna!var!nöjda!med!att!ha!en!del! sidouppgifter.!Att!vara!“spindeln! i!nätet”!
och! ha! varierande! uppgifter! utöver! vägledning! uppskattades! och! att! enbart! ägna! sig! åt!
vägledningssamtal!och!information!till!eleverna!var!inget!dessa!önskade!göra!hela!dagarna.! 
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De!flesta!vägledare!vi!intervjuat!är!alltså!positivt!inställda!till!sidouppgifter!och!anser!att!det!är!
roligt! med! variation! i! arbetet.! Dock! skulle! de! önska! att! kunna! lägga! mindre! tid! på! en! del!
uppgifter!som!inte!ligger!inom!deras!område,!för!att!istället!kunna!lägga!lite!mer!tid!på!eleverna!
och! komma! dem! närmare.! Detta! resultat! stämmer! med! Wennström! &! Folkessons! (2008)!
slutsatser! i! sin! undersökning! om! att! vägledare! trots! sidouppgifter! är! nöjda! med! sin!
arbetssituation.! 
 
Varför! eventuella! sidouppgifter! läggs! på! vägledaren! trodde! de! flesta! av! de! intervjuade!
vägledarna!berodde!på!att!vägledning!är!ett!diffust!ord!samt!att!det!är!oklart!för!övrig!personal!
vad! man! egentligen! ska! arbeta! med.! En! vägledare! sa! även! att! hon! trodde! det! berodde! på!
pengar!och!att!fylla!ut!tjänsten!till!en!heltid,!precis!som!Jan!Axelsson!(2013)!tar!upp!i!sin!studie.!
Det! framkom!även! att! det! kunde! vara! på! grund! av! rektorn!på! skolan!och! att! denne! inte! var!
insatt!i!eller!intresserad!av!vägledningen.! 
 
Axelssons! studie! (2013)! visade!även!denna!på! skillnader! i! skolans! vägledning! i! stora!och! små!
kommuner!och!att!både!vägledares!arbetsuppgifter!men!också!att!prioriteringen!och!utrymmet!
vägledningen! får! på! skolan! varierar.! Detta! är! även! något! som! diskuteras! mycket! i! Nilssons!
(2005)!avhandling!samt!det!ansvar!kommunen!och!varje!enskild!skola!har!över!vägledningen.!
Vad! vi! fått! fram! genom! intervjuerna! var! som! nämnt! att! trots! att! alla! utgår! från! samma!
styrdokument!och!mål! så!arbetade!vägledarna!på!olika! sätt.! Faktorer! så! som!skolans! storlek,!
om! det! är! en! kommunal;! eller! friskola,! heltids;! eller! deltidstjänst! påverkar! resultaten.! Våra!
intervjupersoner!arbetade!på!skolor!som!såg!väldigt!olika!ut!från!varandra!vilket!även!speglar!
sig! i! de! resultat! vi! fått! fram.! Alla! arbetar! dock! inom! en! verksamhet! med! samma! mål;! och!
riktlinjer!att!utgå!från!vilket!har!gjort!att!vi!ändå!kunnat!se!många!likheter!i!deras!arbetssätt!och!
även!i!deras!tankar!och!åsikter!kring!vägledningsverksamheten.! 
 
 

6.2!Variation!i!arbetet!!!
I!Ergonomi!för!ett!gott!arbete!(2007)!tas!det!upp!att!variation!och!flexibilitet!i!arbetet!kan!öka!
trivseln!hos!de!anställda.!Detta!kan!kopplas!till!våra!resultat!där!många!av!intervjupersonerna!
var! positiva! till! att! utföra! olika! arbetsuppgifter.! Det! kan! även! kopplas! mot! att! vissa! av! våra!
intervjupersoner! även! hade! kompetens! inom! andra! områden! än! just! vägledning,! så! som!
förordningar!(Mathiassen,!2007). 
 
Alla!våra!intervjupersoner!kände!att!de!hade!stor!frihet!att!själva!strukturera!sitt!arbete!vilket!
kan! kopplas! till! Holmström,! Eklundh! och!Ohlsson! (2009).! De! tar! upp! att! som! anställd! är! det!
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viktigt! att! ha! en! slags! egenkontroll! i! arbetet! och! dess! innehåll! då! det! kan! öka! trivseln! på!
arbetsplatsen.! 
 
 

6.3!Vägledningens!struktur!och!plats!på!skolan!!
Vägledarrollen! anses! som! oklar! och! det! finns! skilda! uppfattningar! om! vad! arbetet! går! ut! på!
enligt!Wennström!&!Folkesson!(2008).!Utifrån!våra!intervjuer!har!vi!fått!fram!att!det!till!viss!del!
stämmer!och!vägledarna!själva!uttrycker!att!arbetet!kan!vara!otydligt!och!skilja!sig!från!skola!till!
skola! gällande! vad! yrket! ska! fokusera!på.!Detta! framförallt! då! skolledning!och!övrig!personal!
ofta!har!ett!bristande! intresse!för!vägledarens!arbete.!Att!två!av!vägledarna!även!hade!andra!
arbetsområden!så!som!svenska!för!invandrare!och!vuxenvägledning!bidrar!till!att!det!vardagliga!
arbete!ser!olika!ut!mellan!olika!skolor.! 
 
De! Allmänna! råden! för! studie;! och! yrkesvägledning! inom! skolväsendet! riktar! sig! främst! till!
rektorn!på!skolan!då!denne!har!ansvaret!för!att!strukturera!verksamheten!(Skolverket,!2013).!
Trots!detta!så!visade!det!sig!att! ingen!av!de!intervjuade!ansåg!sig!ha!en!rektor!som!var! insatt!
eller!engagerad!i!deras!arbete.!Vår!uppfattning!blev!att!vägledarna!såg!det!som!väldigt!sällsynt!
att!en!rektor!gav!en!arbetsbeskrivning!eller!följde!upp!vägledningsverksamheten!på!något!sätt.!
Våra!intervjupersoner!hade!fått!lära!sig!upp!sig!själva!och!skapa!sina!egna!rutiner!i!arbetet!eller!
eventuellt!fått!hjälp!av!kollegor!vid!en!nyanställning.!De!uttryckte!även!att!rektorn!förväntar!sig!
och!litar!på!att!vägledaren!ska!sköta!arbetet!själv!utan!instruktioner!uppifrån.! 
 
Rektorernas!okunskap!och!ointresse!för!verksamheten!beskrevs!av!vissa!intervjupersoner!som!
en!följd!av!att!de!inte!läst!eller!tagit!till!sig!de!styrdokument!som!finns!för!verksamheten.!Detta!
stämmer! överens!med! Skolverkets! (2005)! utvärdering! där! det! visade! sig! att! skolledning! och!
övrig! personal! grundar! sina! förväntningar! på! vägledaren! i! sina! egna! uppfattningar! om!
vägledaren! och! dess! arbete! och! inte! i! de! mål;! och! styrdokument! som! beskriver! vad!
verksamheten! är! och! hur! den! ska! bedrivas.! Detta! kan! vara! en! bidragande! faktor! till! att!
vägledaren! får!en!oklar! roll! på! skolan!och!blir! därför! tilldelad!arbetsuppgifter! som! inte! ligger!
inom!vägledarens!uppdrag.! 
 
I!Dresch!(1996)!undersökning!framkom!att!vägledarens!roll!på!skolan!var!lågt!prioriterad!och!att!
skolledningen! ville! att! ansvaret! för! vägledningsverksamheten! och! dess! arbetsuppgifter! skulle!
ligga! hos! vägledarna! själva.! Detta! var! något! som! visade! sig! tydligt! i! vårt! resultat! då! samtliga!
intervjupersoner!ansåg!att!de!själva!var!fria!att!lägga!upp!sitt!arbete!som!de!önskade!utan!att!
någon!ledning!lade!sig! i!deras!upplägg.!Vägledaren!förväntas!veta!vad!denne!ska!göra!men!är!
dock! styrd! av! händelser! under! skolåret! som! reglerar! dess! arbetsuppgifter! i! viss!mån.! Vi! fick!
uppfattningen!av!att!de!alla!hade!en!slags!struktur!av!vad!de!ska!fokusera!på!och!göra!under!
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varje! termin.! Att! vägledare! har! en! låg! ställning! på! skolan! som! Dresch! (1996)! tar! upp! var!
ingenting!vi!frågade!rakt!ut!utan!har!försökt!granska!utifrån!vad!intervjupersonerna!berättade!
under!hela!intervjun.!Majoriteten!skulle!vi!säga!hade!en!ganska!lågt!prioriterad!roll!på!skolan!då!
de!fick!arbetsuppgifter!som!egentligen!inte!tillhör!vägledare!och!en!del!av! intervjupersonerna!
ingick!inte!i!något!elevhälsoteam!eller!arbetslag!vilket!pekar!på!att!annan!personal!inte!ser!eller!
tar!vara!på!vägledarens!kompetenser.! 
 
 

6.4!MålJ!och!styrdokument!för!vägledning!
I! våra! intervjuer! kom! det! fram! att! mål;! och! styrdokument! upplevdes! som! bristfälliga! och!
otydliga!av!de!flesta!vägledarna.!Majoriteten!av!intervjupersonerna!anser!ändå!att!de,!på!eget!
initiativ,! jobbar! utifrån! de! styrdokument! som! finns! i! den! mån! de! kan.! Detta! skiljer! sig! från!
resultatet!Wennström!&!Folkessons!(2008)!studie!där!man!fann!att!vägledarna!inte!följde!mål;!
och!styrdokumenten.! 
 
I!Karriärvägledning.se.nu!(SOU!2001:45)!menar!man,!till!skillnad!från!våra!intervjupersoner,!att!
man! bör! kunna! bedriva! studie;! och! yrkesvägledning! av! hög! kvalitet! baserat! på! de!mål;! och!
styrdokument!som!finns!för!verksamheten!och!att!dessa!inte!är!otydliga!gällande!vart!ansvaret!
för! verksamheten! ligger! och! hur! den! bör! bedrivas.! Enligt! dem! ligger! problemet! istället! i! att!
dessa!inte!efterföljs.!Detta!är!dock!något!som!stärks!av!flera!av!våra!intervjupersoner!som!anser!
att! ifall!mål;! och! styrdokumenten! skulle! genomföras! i! verksamheten! så! skulle! verksamheten!
vara!mycket!bättre.! 
 
Vad!gäller!att!hålla!sig!uppdaterad!på!lagar!och!förordningar!fanns!det!skilda!meningar!om!det!
räknas!som!en!sidouppgift!eller!inte.!En!del!såg!det!som!en!arbetsuppgift!som!egentligen!borde!
utföras!av!rektorn!medan!andra!såg!det!som!en!självklar!arbetsuppgift!att!hålla!sig!uppdaterad!
på!de!lagar!och!förordningar!som!finns!och!tillkommer.! 
 
 

6.5!Vägledarnas!egna!ansvar!!
Dresch! (1996)!anser!att!vägledaren!själv!är!ansvarig! för!att!öka!sin!egen!status!på!skolan!och!
jobba!för!att!utveckla!verksamheten.!Vägledaren!måste!själv!tydliggöra!sin!kompetens!och!sitt!
arbete! för! att! få! rektorer! och! annan! personal! att! förstå! vikten! av! vägledarens! arbete! och!
vägledarens! förmåga! att! göra! detta! blir! därför! avgörande! för! vilken! ställning! denne! får! på!
skolan! (Dresch,! 1996).! Vårt! resultat! visade! att! flera! av! intervjupersonerna! såg! positivt! på!
friheten!vid!utformning!av! sina!arbetsuppgifter!men!det! framkom!ett! visst!missnöje!kring!att!
behöva!kämpa!för!att!få!skolledningen!att!inse!vad!vägledning!faktiskt!är!och!få!en!tydlig!plats!
på!skolan.! 
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I!Dresch!(1996)!studie!visade!det!sig!också!att!det!fanns!stora!problem!för!vägledarna!gällande!
att! få! vara! delaktig! och! integrerad! i! den! övriga! verksamheten! på! skolan.! Även! i!
Karriärvägledning.se.nu!(SOU!2001:45)!framhålls!att!övrig!personal!inte!anser!sig!behöva!jobba!
tillsammans!med!vägledaren.!Detta! stämmer! till! viss!del! inte!överens!med!det! resultat!vi!har!
fått! från! våra! intervjupersoner.! De! flesta! intervjuade! vägledare! samarbetar! tillsammans!med!
rektor!och!övrig!personal!på!skolan!men!hur!samarbetet!är!utformat!skiljer!sig!mellan!skolorna.!
Det! samarbete! som! fanns! skedde! oftast! inom! elevvård! och! att! vägledaren! tillsammans!med!
övrig!personal!hade!möten!med!elevhälsoteamet!på!skolan!där!även!rektorer!är!inblandade.! 
 
 

6.6!Vägledningens!utveckling!!
Vägledningen!har!sedan!dess!uppkomst!förändrats!både!vad!gäller!verksamhetens!mål,!vad!en!
vägledare! ska! arbeta! med! och! hur! den! ska! styras! (Nilsson,! 2005).! Våra! intervjupersoner!
uttryckte!bland!annat!att!det!skett!en!förändring!gällande!vikten!av!vägledning!och!att!det!i!och!
med!nya!styrdokument!har!påpekats!att!vägledningen!borde!få!mer!plats!och!även!komma!in!i!
tidigare!åldrar.!När!det!gäller!vad!en!vägledare!ska!arbete!med!så!har!fokus!genom!tiden!legat!
på! olika! saker! och! några! av! vägledarna! anser! att! det! läggs!mer! fokus! och! tid! på! elever!med!
svårigheter! idag!än! tidigare.!De!grupper! som!behöver!extra! stöd!så! som!elever!med!diagnos,!
utlandsfödda! och! omotiverade! elever! har! ökat! menar! dem.! Precis! som! Nilssons! avhandling!
(2005)!beskriver!så!påverkas!verksamheten!av!samhället!och!dess!arbetsmarknaden,!ekonomi!
och!även!politik.! 
 
Enligt! karriärvägledning.se.nu! (SOU! 2001:45)! kan! vägledningen! tänkas! utvecklas! och! bli! mer!
webb;baserat!i!framtiden!där!vägledningen!fungerar!mer!som!en!självbetjäning!och!genom!att!
människor! får! större! möjlighet! att! arbeta! internationellt! kommer! även! valfriheten! och!
möjligheterna!att!öka.!(Karriärvägledning.se.nu)!Detta!stämmer!bra!överens!med!våra!resultat!
där! några! vägledare! uttryckte! att! vägledning! kommer! bli! mer! webb;baserad! och! skötas! på!
distans!vilket!de!tror!kan!komma!att!dra!ned!på!tjänster!inom!studie;!och!yrkesvägledning.! 
 
Att!valfriheten!och!alternativ! för!människor!ökar!(SOU!2001:45)!är!även!något!som!kom!fram!
under!två!intervjuer!där!de!ansåg!att!behovet!av!vägledning!kan!komma!att!öka!då!det!kan!vara!
svårt! att! orientera! sig! då! det! finns!många! valmöjligheter.! Hur! vägledningsverksamheten! kan!
komma!att!se!ut!i!framtiden!var!våra!intervjupersoner!till!viss!del!oense!om!och!även!tidigare!
forskning!ser!olika!framtidsscenarion.! 
 
Intervjupersonerna!var!alltså!inte!överens!gällande!studie;!och!yrkesvägledningens!utveckling!i!
framtiden.! Några! trodde! att! vägledningen! skulle! försvinna!mer! och!mer! samt! drivas!mer! på!
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distans.! Andra! hade! andra! åsikter! och! tänkte! att! vägledning! kan! komma! att! bli! viktigare! i!
framtiden!och!att!alla!elever!kommer!ha!ett!större!behov!av!vägledning.! 
 
 
Avslutningsvis!pekar!vårt!resultat!på!att!vägledarna!anser!att!kärnan!av!deras!arbete!och!största!
fokus!ska!ligga!på!vägledning!och!information!till!eleverna.!Trots!att!majoriteten!var!överens!om!
detta!var!det!få!som!uttalade!sig!om!att!den!mesta!tiden!går!åt!till!detta.!Istället!går!tiden!till!
andra!uppgifter!så!som!möten!och!administrativa!uppgifter.! 
 
I! resultatet! framkom! även! att! alla! utom! en! av! de! intervjuade! vägledarna! hade! så! kallade!
sidouppgifter!och!var!ganska!överens!om!vad!dessa!var,!exempelvis!administrativa!uppgifter!så!
som!CSN,!marknadsföring,!fakturering!och!övriga!administrativa!uppdrag.!Trots!att!de!ansåg!att!
mycket! av! tiden! gick! till! uppgifter! som! inte! tillhör! studie;! och! yrkesvägledaren! var! samtliga!
vägledare!nöjda!med!att!ha!ett!så!varierat!arbete. 
 
I!resultatet!av!intervjuerna!blir!det!även!tydligt!att!intervjupersonerna!tycker!lika!i!många!frågor!
samt! har! liknande! syn! på! verksamheten! och! dess! styrning.! Dock! finns! det! vissa!
meningsskiljaktigheter!gällande!vad!som!räknas!som!en!sidouppgift!eller! inte!samt!åsikter!om!
mål;! och! styrdokumenten.! Varför! det! kan! skilja! sig! i! svaren! kan! bero! på! skolans! tradition,!
rutiner! och! beroende! vad! man! haft! för! erfarenheter! och! arbetsuppgifter! vid! tidigare!
vägledartjänster.! 
 
 
 
 
 
 
 

! !
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8.!Slutledning!
 
Utifrån!tidigare!forskning!och!kunskap!om!ämnet!har!vi!undersökt!hur!verksamma!vägledare!i!
Västerbottens! län! arbetar! och! har! ställt! våra! intervjupersoners! svar! mot! de! tidigare!
undersökningar!och!forskning!som!finns.! 
 
Vi! har! sammanfattat! vägledningens! framväxt! och! dess! utveckling! samt! vilka! faktorer! som!
bidragit!till!förändringarna.!Vad!gäller!vägledarens!arbetsuppgifter!så!har!intervjuerna!gett!oss!
en!stor! inblick! i!studie;!och!yrkesvägledares!vardag!och!hur!deras!arbetsuppgifter!kan!komma!
att!se!ut! ;!vilka!uppgifter!som!tar!mest! tid!och!vart! fokus! i!arbetet! ligger.! I!vårt!arbete!har!vi!
även!utifrån!mål;!och!styrdokument!för!verksamheten!kunnat!undersöka!vad!vägledare!anser!
om!dessa!och!till!vilken!grad!dessa!efterföljs!på!skolan.! 
 
I! resultaten! och! analysen! skriver! vi! en! del! om! sidouppgifter! och! arbetsuppgifter! för! en!
vägledare.! Det! förekommer! att! vi! och! de! intervjuade! resonerar! kring! om! de! har! många!
sidouppgifter!eller!inte.!Ord!som!många!och!mycket!är!relativt!och!vi!är!införstådda!med!att!alla!
har!egna!uppfattningar!om!vad!dessa!ord!står!för.!Vi!har! inte!valt!att!gå! in! i!detalj!med!dessa!
ord!utan!har! låtit!det! ligga!på! intervjupersonerna!själva!vad!de!anser!är!många!sidouppgifter!
och!många!arbetsuppgifter.!Detta!är!dock!något!som!kan!diskuteras!i!vårt!resultat!då!man!inte!
kan! jämföra!exakt!hur!detta! ligger! till!mellan!vägledarna!och!hade!kunnat! förtydligas!med!en!
blankett! där! vägledarna! fick! fylla! i! detaljerat! vad! som! ingick! i! deras! arbetsuppgifter! och! de!
sidouppgifter!de!har. 
 
Vad!som!är!en!sidouppgift!har!vi!lämnat!till!vägledaren!själv!att!bestämma!vad!som!klassas!som!
en!sidouppgift!men!nämnde!vid!intervjutillfällena!att!detta!var!något!som!de!själva!ansåg!inte!
skulle!ligga!på!deras!bord.!!I!vårt!resultat!har!vi!fått!fram!att!de!flesta!anser!att!administrativa!
uppgifter!så!som!studieplaner,!post,!fakturering!och!marknadsföring!är!en!sidouppgift.!Vi!anser!
därför!att!vi!kunnat!skriva!och! lyfta!sidouppgifter!då!våra! intervjupersoner! i! stor!utsträckning!
varit!överens!om!vad!som!menas!med!detta. 
! 
Benämningen! huvuduppgift! betyder! för! oss! den! arbetsuppgift!man! antingen! lägger!mest! tid!
eller! fokus! på.! Vid! intervjuerna! frågade! vi! samtliga! vägledare! om! deras! huvuduppgifter!men!
även!vilka!arbetsuppgifter!de!lade!mest!tid!på!och!vilka!uppgifter!de!lade!mest!fokus!på. 
Detta!för!att!försöka!skapa!en!bild!av!vad!intervjupersonerna!ansåg!vara!en!huvuduppgift!men!
också!kunna!se!eventuella!skillnader!mellan!tid!och!fokus.! I!vårt!resultat! framkommer!det!att!
vägledarna!skiljer!på!de!arbetsuppgifter!de! lägger!mest!tid!på!och!vad!de!tycker!att!de! lägger!
fokus!på! i! sitt!arbete.!Elevärenden,!möten!och!administrativa!uppgifter! tog!ofta!upp!mest! tid!
medan!samtal!och!information!var!deras!fokus.! 
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En! av! våra! frågeställningar! handlar! om! vägledares! huvudsakliga! arbetsuppgifter! och! det! blev!
därför!viktig!att!skilja!på!begreppen!fokus!och!tid!då!det!kan!skilja!sig!vad!man!anser!räknas!som!
en! huvudsaklig! arbetsuppgift.! I! vår! metod,! litteraturgenomgång! och! i! våra! resultat! av!
intervjuerna!behandlas!detta!och!därför!har!det!fallit!sig!naturligt!att!tid!och!fokus!har!blivit!en!
röd!tråd!i!arbetet.! 
 
Våra! resultat! anser! vi! inte! är! representativt! för! alla! studie;! och! yrkesvägledare! då! vi! enbart!
intervjuat!fem!stycken!vägledare! i! tre!kommuner! i!Västerbottens! län.!Av!dessa!fem!vägledare!
har! vi! fått! olika! svar! och! kunnat! dra! slutsatsen! att! en! vägledares! arbetsuppgifter! skiljer! sig!
mellan!olika!skolor.!Då!ansvaret! för!verksamheten! ligger!på!den!egna!kommunen,!skolan!och!
dess!ledning!påverkas!verksamheten!av!detta!och!faktorer!så!som!skolans!storlek,!ekonomi!och!
organisation!kan!vara!avgörande.!De!mål;!och!styrdokument!som!finns!för!skolans!vägledning!
är!även!ganska!tunna!och!det!mesta!är!riktlinjer!för!hur!verksamheten!bör!se!ut,!vilket!gör!att!
det! är! mycket! upp! till! skolans! ledning! eller! vägledaren! själv! att! tolka! och! utforma!
verksamheten.! 
 
Det! vi! kommit! fram! till! som! inte! stämmer! överens!med! tidigare! forskning! är! att! studie;! och!
yrkesvägledare!till! stor!del!är!nöjda!över!att!ha!ett!varierande!arbete!där!dagarna! inte!består!
endast! av! information! och! vägledningssamtal.! Arbetet! uttrycks! som! väldigt! flexibelt! där!
vägledaren! själv! kan! strukturera! sitt! arbete! på! skolan! och! inte! endast! som! en! administratör!
med!sidouppgifter,! som!många!tidigare!undersökningar!pekar!på.!Dock!är!vår!uppfattning!att!
dessa!vägledare!ändå!skulle!önska!att!yrket!fick!en!högre!status!där!övrig!personal!och!främst!
rektor!ser!den!kunskap!och!kompetens!de!besitter.! 
 
Våra! hypoteser! om! resultaten! stämde! till! viss! del! då! vi! trodde! att! vägledarna! skulle! ha!
sidouppgifter,!alltså!arbetsuppgifter!som!vi! inte!ansåg!att!denne!skulle!arbeta!med.!Vi! trodde!
även! att! vägledarna! skulle! vara! väldigt!missnöjda!med! deras! arbetssituation! och! vilja! arbeta!
mer!med!vägledningssamtal.!Detta!visade!sig!inte!stämma!med!våra!intervjupersoner!och!vi!har!
fått! en! större! inblick! i! dessa! vägledares! vardag! samt! deras! egna! tankar! och! åsikter! om!
verksamheten.! 
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9.!Diskussion!
! 
I! Skolverkets! Allmänna! råd,! skollagen! och! läroplanen! för! gymnasiet! tas! det! inte! upp! på! ett!
tydligt! sätt! vad! som! egentligen! är! vägledaren! arbetsuppgifter! och! vad! som! anses! tillhöra!
sidouppgifter.!Det! framgår!dock! inte!konkret!vad!en!vägledare!ska!utföra!för!typ!av!uppgifter!
utan!mål;!och!styrdokumenten!består!av,!enligt!vår!och!våra!intervjupersoners!mening!ganska!
luddiga! beskrivningar! om! vad! verksamheten! har! för! syfte! och!mål.! Dokumenten! lämnar! stor!
frihet! åt! skolledare,! vägledare! och! övrig! personal! att! tolka! fritt! och! otydligheten! gör! att!
tolkningarna!kan!variera!stort!vilket!leder!till!att!det!ser!olika!ut!på!olika!skolor.! 
 
Den!största!nyheten! för!oss! i!vår!undersökning!var!att!de! flesta!vägledarna! faktiskt!var!nöjda!
med!att!ha!ett!arbete!med!varierade!arbetsuppgifter!och!uppgifter!som!egentligen!inte!ingår!i!
deras!vägledaruppdrag,!det!vi!kallar!sidouppgifter.!De!skulle!inte!vilja!att!deras!arbetsuppgifter!
enbart! bestod! av! vägledningssamtal! trots! att! deras! uppfattning! var! att!många! vägledare! vill!
trycka!på!att!ha!mer!vägledning!i!verksamheten/de!dagliga!uppgifterna.!Varför!det!kan!vara!så!
tror!vi!i!efterhand!kan!bero!på!att!vägledarna!vill!få!en!större!plats!på!skolan!och!gärna!tar!på!
sig!mer!uppgifter!för!att!visa!sig!och!kunna!bli!en!viktig!länk!på!skolan.! 
 
Vår! uppfattning! av! intervjuerna! är! att! de! vägledare! som! jobbar! på! friskolorna! har! minst!
samarbete!med!andra!och!är!minst! inkluderad! i!övrig! verksamhet.!Detta!är! inte!någonting!vi!
valt! att! analysera!mer! ingående!men! något! vi! ändå! reagerade! på! vid! sammanställningen! av!
intervjuerna.!Vad!detta!beror!på!kan!vi!endast!spekulera!kring!men!det!känns!rimligt!att!anta!
att! organisationen! på! en! friskola! skiljer! sig! från! en! kommunal! skola.! En! friskola! är! ett!
vinstdrivande!företag!och!mycket!handlar!om!ekonomi!och!resurser!och!man!väljer!därmed!vad!
man!tycker!är!viktigt!att!prioritera!och!lägga!ner!tid!och!pengar!på.!Detta!kan!både!påverka!hur!
mycket!tid!vägledaren!får!lägga!på!vägledning!men!också!att!skolledning!och!övrig!personal!har!
förväntningar!på!att! vägledaren! ska! jobba!med!annat! så! som!exempelvis! administration!eller!
marknadsföring. 
!
Vi!tror!även!att!den!bristande!kunskapen!om!vad!en!vägledare!är!och!vad!denne!ska!syssla!med!
kan!bidra! till! att! samarbetet!med!övrig! personal! blir! lidande.!Man! vet! helt! enkelt! inte! vilken!
kompetens!vägledaren!kan!bidra!med!och!vägledaren!blir!därför!exkluderad.!Okunskapen!kring!!
vägledningsverksamheten!kanske! förstärks!av!att!vägledaren! tvingas! ta!på!sig!arbetsuppgifter!
som!ligger!utanför!deras!uppdrag!då!detta!bidrar!till!att!verksamheten!blir!ännu!otydligare!för!
andra!att!förstå.!! 
 
Något! som! är! intressant! att! diskutera! är! rektorns! ansvar.! I! detta! arbete! har! vi! valt! att! inte!
fördjupa! oss! i! ledningens! roll! för! verksamheten! men! utifrån! våra! intervjuer! och! tidigare!
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forskning!har!vi! fått!en!bild!av!att! rektor!oftast! inte! tar!ansvar! för! skolans!vägledning.!Varför!
rektor!inte!är!mer!insatt!kan!bero!på!många!orsaker;!många!rektorsbyten,!för!lite!tid!att!sätta!
sig!in!i!verksamheten,!brist!på!kunskap!om!vägledning!och!brist!på!intresse.!Vi!tycker!att!det!är!
en!stor!brist!i!verksamheten!då!rektor!är!den!som!står!med!huvudansvaret!och!borde!vara!mer!
engagerad!och!prioritera!vägledningen!mer.!Att!det!kan!finna!ont!om!tid!för!detta!som!rektor!är!
fullt! förståeligt!men!om!istället!ansvaret!ska! ligga!på!studie;!och!yrkesvägledaren!borde!detta!
framgå!i!styrdokumenten.! 
 
De! intervjuade!vägledarna!arbetar!alla!på!olika!sätt!och!har!olika!bakgrund!och!erfarenheter.!
Detta! tror! vi! har! påverkat! deras! svar! och! hur! de! upplever! sitt! arbete.! Om!man! har! arbetat!
mycket! med! administrativa! uppgifter! i! tidigare! arbeten! kan! det! upplevas! som!man! inte! har!
dessa!nu!och!man!kan!ha!olika!uppfattningar!om!vad! som!är!mycket!eller! lite! administrativa!
uppgifter.!Beroende!på!vilka!erfarenheter!man!har! från! tidigare!arbeten! som!vägledare! så!är!
det!olika!vad!som!uppfattats!som!sidouppgifter.!Alla!skolor!har!olika!traditioner!och!vägledarna!
på! skolorna! har! oftast! en! slags! rutin! på! hur! arbetet! ska! utföras.! Har!man! arbetat! på!många!
arbetsplatser!får!man!kanske!en!större!uppfattning!av!vad!som!är!“vanliga”!arbetsuppgifter!och!
vad!som!klassas!som!en!sidouppgift.!Vi!hade!kunnat!förtydliga!i!våra!intervjuer!vad!de!menar!är!
en!sidouppgift!och! inte.!Nu! fick!vägledarna!själva! tolka!ordet! som!de!ville!och!vad!som!faller!
under!den!kategorin.!Anledningen!till!att!vi! inte!gjorde!det!var! för!att!vi! tänkte!att!det!skulle!
skilja! sig! mycket! vad! man! anser! är! en! sidouppgift! och! att! vägledarna! skulle! få! svara! själva!
utifrån!sina!åsikter. 
 
Sättet!att!arbeta!på!och!vilken!plats!man!får!på!skolan!är!upp!till!vägledaren!själv!enligt!Dresch!
(1996).!En!intervjuperson!uttryckte!att!det!är!viktigt!att!visa!upp!sig!på!skolan!och!att!det!är!upp!
till!en!själv!att!ta!den!platsen!man!vill!ha.!Våra!tankar!kring!detta!är!att!en!vägledares!plats!på!
skolan! borde! vara! självklar,! precis! som! lärarnas.! Att! kämpa! för! sin! plats! kan! vara! svårt! för!
många!och!ställer!krav!på!ens!personlighet.!Hur!man!är!som!person!ska! inte!spela! in!när!det!
gäller!yrkets!plats!på!skolan!och!i!hur!stor!utsträckning!man!får!möjlighet!att!utföra!sitt!arbete.! 
 

9.1!Metoddiskussion!
Problem! som! uppstått! under! vårt! arbete! var! främst! empiriinsamlingen.! Till! en! början! var! vi!
osäkra!på!vilken!empiri!som!var!relevant!till!vårt!arbete!och!vilka!avgränsningar!vi!skulle!göra!i!
vårt!insamlade!material.!Det!fanns!även!en!svårighet!i!empiriinsamlingen!innan!vi!påbörjat!våra!
intervjuer.!Vi! kunde! inte! veta! innan! vad! som! skulle! komma!att! lyftas! fram! i! dessa!och! vilken!
empiri! som! skulle! vara! relevant.! Under! intervjuernas! gång! kunde! vi! koppla! allt! mer! av! vårt!
insamlade! material! till! vad! som! sades! av! vägledarna! och! vi! kunde! då! börja! se! likheter! och!
skillnader! från! var! tidigare! forskning! sagt! om! ämnet.! Att! göra! avgränsningar! blev! därmed!
lättare. 



 38 

 
Något! som! kan! diskuteras! är! huruvida! källor! vi! valt! är! tillförlitliga! och! en! tillräcklig! bredd! på!
dessa.! Vi! har! valt! att! använda! oss!mycket! av! Göran! Nilssons! avhandling! då! vi! anser! att! den!
beskriver!vägledningens!utveckling!på!ett!bra!och! förståeligt! sätt!men!har!även! försökt!att! få!
med! andra! källor! och! undersökningar! i! arbetet.! Ganska! tidigt! i! arbetet!märkte! vi! att!mycket!
annan!litteratur!och!undersökningar!hänvisar!till!honom!och!använder!honom!som!referens.!En!
negativ!aspekt!är!att!Göran!Nilssons!avhandling!är!publicerad!år!2005!och!historiken!sträcker!sig!
därför!inte!fram!till!idag!vilket!har!gjort!att!vi!behövt!ta!med!nyare!forskning!som!har!visat!sig!
svårt.!Att!enbart!få!med!en!persons!tolkning!av!studie;!och!yrkesvägledningens!utveckling!och!
historik!är!inte!att!föredra!och!det!vore!önskvärt!med!fler!källor!som!behandlar!det!avsnittet.! 
 
Vad! gäller! intervjuerna! och! något! vi! hade! kunnat! göra! för! att! komplettera! de! kvalitativa!
intervjuerna! för! att! få! en! tydligare!bild! av!deras! vardagliga! arbetsuppgifter,! hade! varit! att! ge!
våra! intervjupersoner!en!blankett!om!fördelningen!mellan!dessa! för!dem!att! fylla! i.!Det!hade!
kunnat!ge!oss!möjlighet!att!genom!ett!diagram!visa!vad!vägledare! lägger!mest! tid!på.!Annars!
anser! vi! att! valet! av! att! genomföra! kvalitativa! intervjuer! var! det! bästa! valet! för! oss! för! att!
eventuellt!kunna!besvara!våra!frågeställningar.! 
 
Vårt!mål! var! att! utföra! så!många! intervjuer! som!möjligt!med! verksamma! vägledare!med! ett!
minsta!antal!på!åtta!personer.!Tyvärr!blev!det!en!svårighet!då!många!vi!kontaktade!tackade!nej!
till! att! delta.!Detta! ledde! till! att! vi! fick! kontakta! ännu! fler! studie;! och! yrkesvägledare! i! andra!
kommuner!i!Västerbotten!för!att!eventuellt!utföra!en!intervju!via!telefon.!I!slutändan!utförde!vi!
fem!stycken!intervjuer!och!efter!sammanställningen!av!dessa!tycker!vi!inte!att!det!hade!någon!
större!påverkan!på!vårt!arbete!mer!än!att!vi!hade!fått!en!bredare!syn!och!kunnat!uttala!oss!om!
en!större!grupp!ifall!vi!haft!fler!intervjuer!med!vägledare!i!olika!län. 
! 
Som!tidigare!nämnt!tog!vi!med!vår!testintervju!i!resultatet!för!att!vi!var!nöjda!med!denna!samt!
för!att!få!ett!bredare!underlag.!Vad!vi!märkte!vid!sammanställningen!var!dock!att!hennes!svar!
var!kortare!än!andras!samt!att!vi!i!efterhand!kom!på!fler!följdfrågor.!Vi!valde!därför!att!via!mejl!
skicka!några!uppföljningsfrågor!till!henne!för!att!känna!att!vi! fått! tillräckligt!med!underlag!för!
att!göra!analysen. 
 
Som!nämnt!vid!genomförandet!så!är!det!viktigt!att!vid!kvalitativa!intervjuer!vara!väl!förberedd!
och!tänka!på!de!olika!faktorer!som!kan!påverka!resultatet.!Enligt!Holme!&!Solvang!(1997)!finns!
det! en! risk! att! intervjupersonen! väljer! att! inte! tala! sanning! och! antingen! förskönar! eller! är!
negativt! inställd,! vilket! såklart! kan! påverka! resultatet! man! får.! Något! som! också! påverkar!
resultatet!är!om!den!som!utför!intervjun!har!förutfattade!meningar!eller!tvingar!på!sina!åsikter!
till! intervjupersonen.! Vi! försökte! att! vara! objektiva! och! inte! ha! några! förutfattade!meningar!
med! vad! vi! skulle! få! för! svar.! Om! vi! lyckades!med! detta! är! svårt! att! svara! på.! Som!blivande!
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studie;!och!yrkesvägledare!har!vi!båda!en!viss!kunskap!och!erfarenhet!gällande!verksamheten!
vilket! gör! det! svårt! att! vara!neutrala.! För! att!minska! risken! för! påverkan! formulerade! vi! som!
nämnt! frågor! som! till! stor! del! var! öppna! och! där! intervjupersonen! själv! fick! beskriva! och!
berätta.!! 
 
Att!inte!berätta!alltför!mycket!om!arbete!och!syftet!kan!vara!till!fördel!vid!intervjuer.!Det!kan!
undvika! att! påverka! intervjupersonens! svar! om! denne! tror! att! man! vill! nå! fram! till! ett! visst!
resultat!(Holme!&!Solvang,!1997). 
Detta!är!också!något!som!var!svårt!för!oss!då!vi!satt!oss!in!i!empiri!som!behandlar!ämnet!och!
utredningar!som!påvisar!problem!som!finns!gällande!syv;verksamheten.!Vid!början!av!intervjun!
berättade!vi!kort!om!syftet!med!arbetet!och!redan!där!fanns!risk!för!att!intervjupersonen!själv!
skulle!tolka!vad!det!är!vi!vill! försöka!få!fram!från! intervjun.!Vi!kan! inte!med!säkerhet!säga!att!
intervjupersonerna!blev!påverkade!av!vårt!syfte!men!vår!upplevelse!är!deras!svar!var!ärliga!och!
uttryckte!deras!egna!åsikter. 
! 
Vid!intervjuerna!valde!intervjupersonerna!själva!att!vara!anonyma!vid!frågan!om!detta.!Vi!tror!
själva! att! detta! bidrog! till! sanningsenliga! svar! då! vi! upplevde! att! intervjupersonerna! var!
pratsamma! och! gav! detaljerade! beskrivningar.! Vad! som! kan! ha! påverkat! våra! svar! var! att! vi!
spelade! in! intervjuerna.!Trots!anonymitet!kan!en! inspelning!göra!att!personer!blir!obekväma.!
Att!vi!valde!att!skriva!upp!hela!intervjun!gjorde!att!vi!lättare!kunde!gå!tillbaka!och!tolka!vad!som!
sagts!och!även!upptäcka!aspekter!vi!inte!tidigare!hört. 
 
 

9.2!Förslag!till!vidare!forskning!
I! detta! arbete! har! vi! valt! att! fokusera! på! vägledarens! syn! på! verksamheten! och! dennes!
erfarenheter.!Det!vore!även!intressant!att!undersöka!skolledningens!och!även!Skolverkets!syn!
på!dessa!resultat.!Undersökningar!från!en!tid!tillbaka!pekar!på!brister!i!mål;!och!styrdokument!
samt!gällande!ansvaret!för!studie;!och!yrkesvägledning,!därför!skulle!det!vara!aktuellt!att!utföra!
en!undersökning!om!hur!Skolverket!arbetar!med!dessa!frågor.!! 
 
Inom!en!snar!framtid!kommer!även!vägledningsverksamheten!i!Umeå!kommun!att!genomgå!en!
förändring!och!organisationen!kommer!att!komma!se!annorlunda!ut.!Det!kan!vara!intressant!att!
undersöka!dessa!förändringar!och!även!effekterna!av!detta!framöver.! 
! 
! 
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Bilagor!
 

!
Bilaga!1!–!Brev!till!intervjupersoner 
 
Hej! 
Vi!heter!Emma!och!Johanna!och!är!två!stycken!studenter!på!Studie;!och!yrkesvägledarprogrammet!vid!
Umeå! Universitet.! ! Vi! läser! nu! vår! sista! termin! och! har! påbörjat! vårt! examensarbete.! Under! våra!
praktikperioder!fick!vi!båda!erfarenhet!och!en!större!inblick!i!SYV;verksamheten!och!när!vi!nu!ska!skriva!
ett!arbete!har!vi!velat!lägga!fokus!på!studie;!och!yrkesvägledning.!! 
Göran! Nilsson! (2005)! har! i! sin! avhandling! skrivit! om! vägledningens! utformning! samt! hur!
arbetsuppgifterna! ser! ut! för! studie;! och! yrkesvägledare.! Utifrån! detta! har! vi! blivit! intresserade! att!
undersöka! det! här! i! Umeå! kommun! och! kranskommuner.! ! Syftet! blir! alltså! att! ta! reda! på! vägledares!
huvudsakliga!arbetsuppgifter!i!praktiken. 
 
Med! utgångspunkt! från! detta! syfte! så! kommer! vi! att! vilja! ställa! frågor! till! dig! som! vägledare! och! de!
frågor!vi!kommer!utgå!från!är: 

r         Hur!skulle!du!beskriva!ditt!arbete!på!skolan? 
r         Vad!anser!du!att!du!lägger!störst!fokus!på!i!ditt!arbete? 
r         Finns!det!arbetsuppgifter!du!skulle!vilja!lägga!mer/mindre!tid!på? 
r         Under!de!åren!du!arbetat!som!SYV,!upplever!du!några!förändringar!angående!arbetsuppgifter? 
r         Vad!tycker!du!om!de!mål;!och!styrdokument!som!finns!för!studie;!och!yrkesvägledning? 

! 
Detta!är!frågor!som!vi!önskar!att!du!funderade!på!för!att!sedan!kunna!utveckla!tillsammans!med!oss!i!en!
personlig!intervju.!Vi!skulle!verkligen!uppskatta!om!du!ville!ställa!upp!på!en!intervju!inom!den!närmsta!
framtiden!där!vi!kan!utveckla!och!samtala!kring!dessa!frågor.!Vi!anser!att!dina!erfarenheter!och!åsikter!
är!av!stor!vikt!för!vårt!arbete. 
Ditt!svar!angående!deltagande!vill!vi!gärna!få!så!fort!som!möjligt!och!du!kan!kontakta!oss!via!mejl!eller!
telefon. 
 
Emma!Gustafsson!tel.!070!629!80!68!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Johanna! Haarala! tel.! 070! 661! 43! 47!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gustafsson__emma@hotmail.com!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! johanna.haarala@hotmail.com 
! 
Under!intervjun!samt!i!bearbetningen!av!resultaten!kommer!vi!att!ta!hänsyn!till!Vetenskapsrådets!principer!inom!
humanistisk;samhällsvetenskaplig!forskning. 
Se! http://www.vetenskapsradet.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838! för! närmare! information.! Bland! annat!
kommer! vi! att! ta! hänsyn! till! samtyckeskravet! som! innebär! att! deltagare! har! rätt! att! själva! bestämma! över! sin!
medverkan!samt!konfidentialitetskravet.!!! 
! 
Vår!handledare!för!detta!examensarbete:!Rolf!Hugoson 
Statsvetenskapliga!Institutionen,!Umeå!universitet. 
rolf.hugoson@pol.umu.se 
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Bilaga!2!–!Intervjufrågor 
! 
! 
! 
1.!Hur!skulle!du!beskriva!ditt!arbete!här!på!skolan? 
! 
! 
2.!Vad!anser!du!att!du!lägger!störst!fokus!på!i!ditt!arbete? 
! 
! 
3.!Finns!det!arbetsuppgifter!du!skulle!vilja!lägga!mer/mindre!tid!på? 
! 
! 
4.!Hur!delaktig!är!du!i!att!utforma!vägledarens!arbetsuppgifter? 
! 
! 
5.!Under!de!åren!du!arbetat!som!SYV,!upplever!du!några!förändringar!angående!
arbetsuppgifter? 
! 
! 
6.!Vad!tycker!du!om!de!mål;!och!styrdokument!som!finns!för!studie;!och!yrkesvägledning? 
! 
! 
7.!Hur!tror!du!att!verksamheten!kommer!att!förändras!de!närmaste!åren? 
! 
! 
8.!Något!annat!som!du!känner!är!viktigt!och!känner!att!du!vill!delge!oss? 
 


