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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka och förklara vilka faktorer som rektorer i grundskolan identifierar som 

hinder respektive möjligheter i utvecklandet av studie- och yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar. 

Tidigare rapporter har visat att implementeringen av studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar 

inte varit framgångsrikt. Genom kvalitativa intervjuer har ett antal rektorer beskrivit organisationen på den 

egna skolan och vilka hinder respektive möjligheter de ser i utvecklandet av studie- och yrkesvägledningen. 

Resultatet har  analyserats utifrån styrdokumenten, tidigare forskning och teorier om organsiation, styrning 

och strategier. Studien har visat att för att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar krävs 

mer kunskap om varför en förändring är nödvändig och en tydligare styrning i styrkedjan för att undvika 

otydligheter i uppdraget. Studie- och yrkesvägledningen bör kvalitetssäkras i skolans kvalitetsredovisningar 

för att ett kontinuerligt utvecklingsarbete ska komma till stånd. Redan nu görs många bra saker ute på 

skolorna, som har klar koppling till studie- och yrkesvägledning, men det sker ofta omedvetet och saknar 

samordning. Mer kunskap om studie- och yrkesvägledningens profession  och ett ämnesövergipande 

arbetssätt skulle främja en utveckling till att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar.  För att 

detta ska vara möjligt behöver rektorernas arbetssituation ses över så att de får de rätta förutsättningarna att 

klara uppdraget.   

Nyckelord: Organisation, Styrkedja, Samverkan, Kvalitet. 
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1. Inledning 

I vår föränderliga värld ställs allt högre krav på människors valkompetens och att snabbt kunna ställa om till 

nya förhållanden och livsvillkor. Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och blir alltmer otydlig och svår att 

förstå för unga människor. Risken att resurssvaga elever hamnar i utanförskap ökar och skolan har ett ansvar 

att underlätta de ungas övergångar (Skolinspektionen 2013) . Detta ställer höga krav på studie- och 

yrkesvägledningens kvalitet och att arbetssätten är i ständig utveckling. 

För att möta dessa nya krav på arbetsmarknaden har man på EU-nivå tagit fram några nyckelkompetenser 

som gynnar livslångt lärande (EU parlamentets och rådets rekommendation 2006). Dessa nyckelkompetenser 

är tänkta att rusta unga människor för vuxenlivet och arbetslivet och ge en grund för fortsatt lärande. Även 

vuxna ska genom att uppdatera dessa nyckelkompetenser ha en fortsatt utveckling genom hela livet. 

Nyckelkompetenserna har alla gemensamma drag som går ut på kritiskt tänkande, kreativitet, 

initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor. Dessa 

förmågor kan tränas och utvecklas genom att bedriva en professionell studie- och yrkesvägledning med hög 

kvalitet där utgångspunkten är olika karriär- och vägledningsteorier som grundas i pedagogik, sociologi och 

psykologi (Skolverkets Allmänna Råd 2013).  För att klara detta behöver man se studie- och 

yrkesvägledningen i ett vidare perspektiv där fler aktörer än studie- och yrkesvägledaren är delaktig och 

medveten om den process som eleverna är i. Studie- och yrkesvägledningen ska också innehålla det snävare 

perspektivet som innefattar den professionella studie- och yrkesvägledarens arbete med enskilda elever eller 

grupper av elever.  

Studie och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar och för att det ska ske krävs att fokus sätts på 

vägledningen i vid bemärkelse. Detta görs i publikationen, Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela 

skolans ansvar (Skolverket 2008) i syfte att stödja en kvalitetshöjning inom studie- och yrkesvägledningen. I 

materialet lyfter man fram vikten av att anpassa studie- och yrkesvägledningen till utvecklingen i samhället 

som i sin tur kräver en kompetens hos individer att göra välunderbyggda val genom hela livet. Man ser också 

behovet av att förtydliga studie- och yrkesvägledningens betydelse i skolan då det i styrdokumenten läggs 

mest fokus på lärande och kunskapssökande. Syftet med studie- och yrkesvägledningen behöver tydliggöras 

och förklaras för att inte ses som snäv och mindre viktig.   För att öka kvaliteten på studie- och 

yrkesvägledningen krävs ett systematiskt kvalitetsarbete där utvärderingsbara mål sätts upp för verksamheten 

(Myndigheten för skolutveckling, 2003).  Varje kommun bör ha en utvecklingsplan som beskriver hur arbetet 

ska bedrivas för att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar, där det framgår hur 

ansvarsfördelningen ser ut, vilka mål man har med arbetet och hur man utvärderar. Det är långt ifrån alla 
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kommuner som har utvecklingsplaner och de som finns är ofta skrivna i generella termer, vilket gör att det 

sällan framkommer vad som faktiskt görs (Skolinspektionen 2013).  

Enligt de nya Allmänna råden, arbete med studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013) framgår att rektor 

är den som bör se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 

yrkesvägledningen. Rektor ansvarar även för ansvarsfördelningen i syfte att studie- och yrkesvägledningen 

blir hela skolans ansvar.   

I Skolinspektionens rapport från 2013 har man sett brister i studie- och yrkesvägledningen och att det inte 

förefaller vara hela skolans ansvar.  

Trots att man under många år försökt implementera studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar 

har man inte lyckats i någon stor utsträckning. I ett examensarbete gjort på Malmö Högskola har man 

undersökt samarbetet i studie- och yrkesorienteringen och kommit fram till att arbetet ofta är oorganiserat 

och i studien har man sett följande ”Det har framkommit i vårt arbete är att rektorer idag lägger över 

ansvaret för studie- och yrkesorienteringen på studie- och yrkesvägledarna, vilket överensstämmer med vad 

Skolverket har kommit fram till ” (Jakse, Vollenberg 2012). I rapporten har man inte sett till rektorernas och 

kommunansvarigas syn på studie- och yrkesvägledning. 

I denna studie vill jag rikta uppmärksamheten till grundskolans rektorer och söka svaret på vilka faktorer som 

hindrar eller främjar utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar. För att 

förstå den kontext rektor befinner sig i är det intressant att även få en inblick i hur rektor beskriver 

verksamheten.   

1:1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och förklara vilka faktorer som rektorer i grundskolan identifierar som 

hinder respektive möjligheter i utvecklandet av studie- och yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar.  

Jag belyser detta genom följande frågeställningar: 

1. På vilket sätt beskriver rektorer organisationen av studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan.  

2. Vilka hinder och möjligheter ser rektorerna i utvecklandet av studie- och yrkesvägledningen.  
3. Vilken roll spelar faktorer som man identifierat i tidigare forskning. 

4. Vilka ytterligare faktorer som försvårar respektive främjar utvecklingen av studie- och 

yrkesvägledningen har studien identifierat.  
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Med hinder avses i denna studie tillstånd, aktiviteter och åtgärder som försvårar utvecklingen av studie- och 

yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar.  

Med möjligheter avses i denna studie tillstånd, aktiviteter och åtgärder som främjar utvecklingen av studie- 

och yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar.  

1:2 Arbetets disposition 

Härnäst följer kapitel 2 där studien anknyter till viktiga begrepp, teorier samt tidigare forskning. I kapitel 3 

redogörs för vilken metod som valts och hur arbetet gått till. Kapitel 4 startar med en översikt över hur skolan 

styrs för att sedan övergå till redovisning av resultat och analys. Avslutningsvis i kapitel 5 diskuteras 

resultatet i form av teman som identifierats i studien.  

2 Teorianknytning  /  Bakgrund 

I denna studie är studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar ett centralt begrepp och där rektor 

som ansvarig för verksamheten står i fokus. Därför är det intressant att se hur man sett på rektors ansvar och 

arbetssituation i tidigare rapporter samt vilka faktorer man funnit som främjar eller försvårar 

förändringsarbetet i skolan. Studien utgår från teorier om organisation för att finna strukturer som försvårar 

eller främjar utveckling. Begrepp som är viktiga i tolkningen av resultatet förklaras i det inledande stycket.    
 

2:1 Viktiga begrepp 

För att underlätta läsningen av empirin och vara en länk till teorin följer här förklaringar på några viktiga 

begrepp. En förståelse för begreppen hjälper att se kopplingen  mellan studie- och yrkesvägledning och 

skolans huvuduppgift kunskapsinhämtande.  

2:1:1 Studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse 

När man talar om studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse menas all verksamhet som syftar till att ge 

elever de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna göra väl underbyggda val både när det gäller 

studier-  och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse innefattar den personliga vägledning 

som studie- och yrkesvägledaren ger eleverna i forma av vägledningssamtal enskilt eller i grupp ( 

Skolverkets Allmänna råd 2013).  
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2:1:2 Valkompetens 

Centralt i studie- och yrkesvägledningen är att elevernas ska ges möjlighet att utveckla sin valkompetens. 

”För att hantera valsituationer behöver eleven utveckla ett antal kompetenser som visar på strukturerade 

sätt att samla, analysera, sätta samman och organisera sig själv och utbildnings- och yrkesinformation samt 

ha färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet” 

(Skolverkets Allmänna råd 2013). 

2:1:3 Karriärvägledning  /  Karriärteorier 

Med karriär menar man i vägledningssammanhang en persons livskarriär. Det betyder att karriär både 

beskriver hur man utvecklas inom arbetsmarknaden och hur livet i stort gestaltar sig. Andergren (2014) 

beskriver att karriärvägledning rör sig om ”att hjälpa människor att utveckla sin egen förmåga till livslång 

karriärhantering på en osäker och föränderlig arbetsmarknad”. Som grund för studie- och 

yrkesvägledningens profession ligger ett antal karriärteorier. Dessa karriärteorier utgår från flera discipliner 

såsom psykologi, filosofi och sociologi. Bland teorierna finns t.ex. inlärningsteorier som förklarar hur 

människor utvecklar valkompetens och hur människor kan utveckla empowerment för att ta sig framåt i livet.  

Genom att sätta sig in i karriärteorier kan man synliggöra eventuella likheter med innehållet i skolans 

styrdokument. Ett exempel är Happenstance Learning Theory där fem viktiga färdigheter anges som viktiga 

för en individs utveckling; nyfikenhet, flexibilitet, optimism och risktagande (Andergren 2014). Dessa 

färdigheter står i samklang med de nyckelfärdigheter som anses ge förutsättningar till livslångt lärande (EU 

parlamentets och rådets rekommendation 2006).  

2:1:4 Livslångt  lärande 

Ett ofta förekommande begrepp i skolan idag är det livslånga lärandet.  I centrum för det livslånga lärandet 

står individens personliga utveckling och med den ökad självkänsla. De viktigaste principerna i livslångt 

lärande är att människans lärande inte avslutas i unga år utan fortsätter genom hela livet samt att lärande sker 

till betydande del utanför vårt formella utbildningssystem genom informellt lärande som sker i arbetslivet 

eller i vardagen (Skolverket 1999).  

Frågan kring vikten av studie- och yrkesvägledning har aktualiserats på EU nivå vid flera tillfällen. 2001-

2002 granskades studie- och yrkesvägledningen i 37 länder. Sverige deltog inte med förklaringen att 

tidpunkten var olämplig.  I denna OECD undersökning betonades vägledningens uppgift i det livslånga 

lärandet (Lunddahl m.fl. 2010 ).  
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Kopplingen mellan det livslånga lärande och livslång vägledning beskrivs i Policy för livslång vägledning 

som följer: 

”Livslång vägledning anses som en viktig aspekt av livslångt lärande, som gagnar både sociala och eko-

nomiska mål: framför allt leder livslång vägledning till ökad effektivitet inom utbildning, yrkesutbildning och 

på arbetsmarknaden genom att den bidrar till att minska avhoppen från studierna och obalansen mellan utbud 

och efterfrågan på arbetsmarknaden samt till ökad produktivitet.”  ELGPN, (2010) 

2:1:5 Entreprenöriellt lärande 

Ett begrepp som har stor betydelse i skolutvecklings frågor är entreprenörskap och det entreprenöriella 

lärandet. Begreppet är viktigt att förklara eftersom det fortfarande händer att det tolkas enbart som en väg att 

fostra entreprenörer i syfte att skapa företag. Entreprenöriellt lärande är i skolan en pedagogik som syftar till 

att utveckla de drivkrafter som finns för elevers lärande (Falk-Lundkvist m.fl. 2011).  

Entreprenörskap definieras av NUTEK enligt följande: 

”Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 

identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till  praktiska och 

målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang”.  

I entreprenöriellt lärande ingår träning i entreprenöriella förmågor såsom ta initiativ, ansvar och att omsätta 

idéer till handling, utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och samarbetsförmåga. Lärandet ska också 

innehålla samarbete med omvärlden, samverkan med arbetslivet och vara verklighetsanknutet. ”Ett 

entreprenöriellt lärande syftar till att förändra skolkulturen så att eleverna blir aktörer i lärprocessen” 

(Falk-Lundkvist m.fl. 2011). Enligt Falk-Lundkvist syftar detta till att eleverna ska se sammanhang och 

uppleva meningsfullhet i det de lär sig och genom detta nå en egen förståelse och eget tänkande. Genom att 

arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt ger man förutsättningar till att skapa en stark motivation hos 

eleverna samt hos pedagogerna.  Sättet att arbeta skapar en inre motivation som är driven av elevens 

nyfikenhet och lusten att lära och förstå.  Man ser lusten som den starkaste drivkraften för att få igång en 

lärprocess (Falk-Lundkvist m.fl. 2014). Här är det lätt att koppla samman de förmågor som tränas i 

entreprenöriellt lärande med de förmågor som skolan har i uppdrag att utveckla hos eleverna. I Lgr 11 står att 

läsa: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problem” (Skolverket 2011). 
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2:1:6 Kvalitet 

Det är inte alltid lätt att bedöma vad som är god kvalitet, eftersom det kan betraktas från flera perspektiv.  

Kvalitetsarbete ska i skolan enligt Myndigheten för skolutveckling ”präglas av ett vetenskapligt 

förhållningssätt och inte av vardagsförståelse. Ett sådant förhållningssätt kännetecknas av systematik, där 

arbetet tar sin utgångspunkt i en analys av nuläget, uppsättande av mål för utvecklingen, uppföljning och 

utvärdering, analys och bedömning av resultaten, utvecklingsåtgärder och nya mål” (Myndigheten för 

skolutveckling 2003). 

Olika mål för bedömning av kvalitet kan finnas i skolans organisation detta diskuteras i rapporten Att granska 

och förbättra kvalitet (Myndigheten för skolutveckling 2003).  Exempelvis kan en förvaltningschef sätta 

fokus på kvalitet kontra de resurser som finns och en politiker kan se kvalitet utifrån ett lokalt perspektiv. 

Dessa olika perspektiv ska nyttjas och tillsammans bidra till att utveckla verksamheten och kvaliteten.  Allt 

kvalitetsarbete ska dock ha sin grund i de nationella målen i skollag, läroplanerna och kursplanerna samt i 

elevernas förutsättningar och behov (Myndigheten för skolutveckling 2003).  

 2:2 Teoretiska utgångspunkter  

Eftersom rektor och den kontext som rektor befinner sig i är i centrum i studien analyseras resultatet ur ett 

organisationsperspektiv.  

2:2:1 Organisationsteori  

Jag kommer här att fokusera på organisation, ledarskap, strategi och förändringsmodeller.   

En organisation beskrivs ofta som ett socialt system som medvetet konstruerats för att nå bestämde mål 

(Jacobsen 2005). Om man ser på en organisation på ett konstruktivistiskt sätt frågar man sig hur en 

organisation blivit till och hur den förändras. Man kan se på organisationen utifrån demonstrativa definitioner 

eller verkställande definitioner. Om man definierar en organisation demonstrativt utgår man från att det finns 

en korrekt beskrivning och forskningen går ut på att formulera en princip. Om man istället ser på 

organisationen med en verkställande definition finns många möjliga beskrivningar och organisationen är 

konstruerad av de aktörer som finns genom att de tolkar och handlar på ett visst sätt. Forskningens syfte blir 

då att beskriva praktiken (Czarniawska 2005). I denna studie stämmer den verkställande definitionen bra 

eftersom det handlar om att se på organisationen utifrån olika rektorers sätt att se. Resultatet i studien har sitt 

ursprung i hur det fungerar i praktiken.  

Om man ser på organisationen utifrån systemteori handlar det enligt Oscar Öquist (2008) om att med hjälp av 

ett systematiskt tänkande nå förändring och utveckling. Att tänka systematiskt innebär att se helheter genom 
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att sammanföra delar som har något gemensamt.  Genom detta tänkande blir det möjligt att se bakomliggande 

strukturer som påverkar människor och deras beteende.  Oscar Öquist (2008) ger ett exempel från 

Fridaskolan AB , en skola som arbetar systemteoretiskt . I  skolans ledningsdeklaration står:  

”Om våra näraliggande mål för verksamhetens utveckling dominerar vårt synfält alltför mycket, kan detta 

komma att skymma sikten för vart vi är på väg. ” 

På Fridaskolan AB ser man en risk med ensidig målrelaterad utvärdering som kan göra att man tappar 

helhetsperspektivet och sidoeffekter i arbetet. Skolan består av många olika system som för att uppnå målen i 

styrdokumenten behöver samverka. För att en skola ska sägas arbeta systemteoretiskt måste helheten och 

sammanhangen stå i förgrunden( Öquist 2008).  

För att organisationen ska nå uppställda mål krävs ett gott ledarskap och enligt Barbara Czarniawska (2005) 

har en ledare tre viktiga funktioner. De bestämmer riktningen för organisationen, representerar 

organisationen utåt och har en central roll i att skapa organisationens kultur. I professionella organisationer 

finns minst fyra typer av chefer. Czarniawska benämner dem de som stödjer professionellt arbete, de som 

inte stör professionellt arbete, de som stör professionellt arbete och de som leder. Ledaren för en 

professionell organisation har ansvar för att den ska utvecklas och förändras. I det moderna samhället har 

ledarens roll förändrats och blivit mindre övervakande och frågan ställs av Czarniawska : ” Om ledarna inte 

styr de professionellas verksamhet hur är då förändring möjlig ?” Om förändringen är initierad uppifrån hur 

kan förändring ske om de inte styr? 

Oscar Öquist (2008) beskriver systemteorin utifrån nivåer, där de högre nivåerna styr verksamheten på de 

lägre. Om ett beslut ligger långt ifrån de som ska genomföra förändringen ökar risken att informationen blir 

otydlig. Det är viktigt att nivåerna hålls åtskilda och att varje nivå sköter sina egna angelägenheter. 

Kommunikationen mellan nivåerna ska handla om styrning utifrån större gemensamma frågor inte detaljstyra 

enskilda fall (Öquist 2008) . 

För att nå uppsatta mål behövs enligt Roos ( 1998) en strategi. En strategi bör man ha för att nå långsiktiga 

och överordnade mål och aktiviteter. En strategi kräver planering, genomförandefas, utvärdering och kontroll 

för att nå avsedd effekt. Hinder som försvårar att nå tänkta mål kan vara både externa och interna. De externa 

hindren kan enligt Roos (1998) vara knappa resurser, politik, attityder, maktskiften och teknologi. I denna 

studie är interna hinder mer i fokus och Roos (1998) anger bristande flexibilitet, föråldrad ledning, 

inskränkthet, värderingar, stil och traditioner, makt och bristande kunskap som möjliga hinder. 

Bristande flexibilitet kan enligt Roos (1998) handla om att organisationen är uppdelad i enheter som är dåliga 

på att kommunicera och samordna med varandra. Här finns en balansgång mellan att utnyttja möjligheter 

genom att vara flexibel och ändå upprätthålla en stabilitet i organisationen. Föråldrad ledning kan handla om 
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att förändringar i samhället gör att kunskapen i organisationen inte blir tidsenlig. Genom att ha en plan för 

hur kunskap förnyas och hur överföring av viktig kunskap sker säkerställer man att organisationen har en 

fungerande lärprocess som sker under individens hela arbetsliv. Inskränkthet hotar om segmenterat tänkande 

finns inom organisationen olika delar. Ledningen måste arbeta aktivt för att ge de olika delarna av 

organisationen information som stärker helheten. Värderingar, stil och traditioner även kallad 

företagskulturen är en viktig del för att få en strategi att lyckas. Genom att ta hänsyn till den rådande kulturen 

kan man genom anpassad information nå gemensam förståelse. När problemet är brist på kunskap kan det 

vara svårt att föra över kunskap från en del av organisationen till en annan. För att kunskap ska föras över är 

det viktigt att individen och gruppen blir medveten om betydelsen av att ha kunskapen (Roos 1998).  

Förändringar kan enligt Czarniawska (2005) beskrivas utifrån en översättningsmodell även kallad kollektivt 

skapande. Denna modell utgår från att när en idé föds spris den vidare enbart genom att människor som 

kommer i kontakt med den blir intresserade och för den vidare. Den som blivit intresserad tillför sin egen 

energi till idén och genom detta utvecklas idén. Motsatsen kallas diffusion eller lagen om tröghet. Här 

kommer kraften till förändring från den ursprungliga rörelsen. När idén ska spridas är det av vikt att den inte 

utsätts för friktion, eftersom förändringar av ursprungsidén ses som hinder. Förändringar som utgår från 

diffusionsmodellen misslyckas ofta ändå fortsätter man försöka genomdriva förändringar enligt denna modell 

(Czarniawska 2005).  

I Jacobsens bok om organisationsförändringar beskrivs liknande tankar där man utgår från en planerad 

förändring vilket innebär att några personer har sett ett förändringsbehov. Man kan säga att identifiering av 

problem som behöver lösas är första steget till förändring (Jacobsen 2005).  För att åstadkomma förändringar 

enligt systemteorin krävs information. Informationen ska vara en sorts katalysator för att förändringen ska 

komma igång snarare än en motor (Öquist 2008). 

2:3 Tidigare forskning 

För att förstå rektors kontext börjar vi med att se hur skolans organisation beskrivs i tidigare forskning för att sedan se 

på rektors ansvar och arbetssituation.  

2:3:1 Skolans organisation  

Förändringen av skolan sker på grund av de samhällsförändringar som pågår. En av skolans huvuduppgifter 

förutsätter att eleverna ges möjlighet att träna förmågor som identifierats som viktiga för framtiden. 

”En av skolans huvuduppgifter är att förse eleverna med kunskaper och färdigheter med vars hjälp barnen 

och ungdomarna kan skapa sig gynnsamma förutsättningar för deltagande i arbetslivet, samhällslivet samt 

för vidare studier.” (SOU 2004:116). 
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Dessa förändringar kräver en väl fungerande organisation och styrning. Skolan är en offentlig organisation 

som styrs genom en rad av aktörer även kallad styrkedja. Rektor är en del av kedjan och för att klara sitt 

uppdrag är hen beroende av en stark styrkedja. I rapporten Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) har 

rektorernas arbetssituation inom skolväsendet granskats och där framkom att ett av skolans problem är den 

brist på tillit och förtroende som finns mellan dess aktörer. 

Enligt en rapport om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116) har man inte hittat några enkla 

organisatoriska lösningar som gör att en skola når bättre resultat. Det förändrade styrsystemet där mål- och 

resultat styr skolan samt decentraliseringen har inneburit stora förändringar i hur skolan organiseras. 

Huvudansvaret för skolans utveckling har flyttats till rektorer, lärare och övrig personal. I den målstyrda 

skolan har kvalitetsfrågorna blivit allt viktigare och kommuner och skolor har fått större ansvar för att följa 

upp och utvärdera verksamheten.  När man talar om styrning innebär det att man i en verksamhet sätter upp 

resultatmål som man följer upp. För att nå målen tilldelas verksamheten de resurser som de behöver. 

Uppföljningen visar om man nått målen och om man använt resurserna effektivt. I skolan finns en 

dubbelstyrning genom att  man på nationellnivå styr genom målen i läroplanen och  samtidigt styr  

kommunen genom sitt huvudmannaskap. Vi har dessutom fristående skolor som inte ägs av kommunen. 

Detta faktum att både stat och kommun styr verksamheten påverkar förutsättningarna i skolorna.  

Verksamheten styrs av en grupp människor en s.k. ledning mot uppsatta mål. En rektor ingår ofta i två 

ledningsgrupper, den ena kan vara förvaltningschefens ledningsgrupp och den andra rektors egen 

ledningsgrupp (SOU 2004:116).  

Peter Fowelin (2012) tar i boken Från motstånd till möjlighet upp hur ledningsgruppers arbete påverkas av 

arbetssättet. Han talar om ledningsteam som har en anda av meningsskapande, flexibilitet och är 

förändringsorienterad. Han ser att skolans ledningsgrupper kan ha mycket att vinna på att utveckla team som 

ger stöd. Ledningsgruppen är en del i organisationen och samspelet i organisationen är avgörande om 

förändring ska ske. Organisationen har olika nivåer och det gäller att samverkan finns, men att det samtidigt 

finns en frihet i varje nivå att bestämma över sina egna angelägenheter. Ledarskapet ska inte detaljstyra till 

arbetslags- eller pedagognivå (Fowelin 2012).  

I rapporten om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116) framgår att huvudmannen ansvarar för att det finns 

skolor att tillgå för alla elever i kommunen och att skolorna har förutsättningar att nå de nationella målen. 

Eftersom ledarskapet är mycket viktigt ansvarar huvudmannen för att rätt rektor finns på rätt skola. 

Utredningen visar dessutom att en rektor som fungerar på en skola kanske inte gör det på en annan. Det gäller 

alltså att matcha rektor och skola för att ledarskapet ska fungera. I denna utredning framkommer bland annat 

att huvudmannen bör ta ansvar för kontinuerlig ledarutveckling, ledarutbildning och ledarstöd och att man 
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dessutom bör utnyttja marknadens möjligheter för ledarutveckling och kompetensutveckling av skolchefer, 

rektorer och andra ledare inom skolan (SOU 2004:116).  

I den kommun som studien avser styrs förskola och skola av en barn- och utbildningsnämnd (politisk nämnd) 

och en barn- och utbildningsförvaltning där skolchefen är högsta tjänstemannen. Barn- och 

utbildningsnämnden/förvaltningens ansvar omfattar förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, 

grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och särvux. De olika skolformerna leds av varsin 

verksamhets/skolformschef. Varje förskola, grundskola och gymnasieprogram har en ansvarig 

förskolechef/rektor. Barn och utbildningschef och övrig ledningspersonal bildar ledningsgrupp. Den 

organisatoriska indelningen i barn- och utbildningsnämnden innehåller förutom förskola, grund och särskola, 

gymnasium och särgymnasium även elevhälsan, administration, ekonomi och kvalitetsutveckling 

(Kommunens hemsida). Studie- och yrkesvägledarna tillhör elevhälsan och har en gemensam chef. 

2:3:2 Rektors ansvar och arbetssituation 

I Skolinspektions rapport från 2013 där man undersökt 34 grundskolor har det framkommit brister i studie- 

och yrkesvägledningen. Man har sett att vägledningen inte planeras som en del av skolans övriga verksamhet. 

Det saknas rutiner för samverkan och planering. Detta gör att risk finns för att sociala mönster reproduceras 

och man ser också en ökad risk för resurssvaga elever. I rapporten får både huvudmannen och rektorer kritik 

för bristande ansvar för vägledningen. Man kritiserar även lärarnas inställning till samarbete och 

det saknas rutiner för planering och uppföljning av arbetet. Rektor har ett särskilt ansvar för elevernas rätt till 

kontinuerlig vägledning samt att studie- och yrkesvägledningen är ett uppdrag för hela skolan. Enligt 

läroplanen ska flera personalgrupper engageras i arbetet med vägledningen så att ansvaret delas på skolan. 

Detta är den vanligaste bristen man sett i verksamheterna.  Det är rektors ansvar att ge riktlinjer och 

förutsättningar för att vägledningen ska bli hela skolans ansvar. I rapporten har man sett att saker görs, men 

att det saknas samordning (Skolinspektionen 2013).   

Rektorerna roll är mångfacetterad och för att analysera resultatet krävs att studien även ger en bild av 

rektorernas situation. Den verksamhet som rektor har ansvar för styrs genom en kommunal styrkedja som 

påverkar rektors handlingsutrymme. Krav ställs även på rektor från den sista länken i kedjan som är lärarna.  

I betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) framkommer att styrkedjan i kommunalverksamhet är 

lång och detta medför att dialogen blir otydlig. Med styrkedjan menas stat, förvaltning, grundskolechef och 

rektor. Dagens rektorer har en mängd uppdrag och i rapporten lyfts det pedagogiska ledarskapet upp som det 

som bör stärkas. För att rektorernas arbetssituation ska bli mer tillfredställande krävs att de får mer stöd från 

huvudmännen. Styrningen och stödet behöver stärkas i hela styrkedjan. I en kommun representeras 
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huvudmannen av både tjänstemän och politiker och det är av stor vikt att dessa, rektorernas chefer, utvecklar 

sin kunskap om det nationella uppdraget.  

I den sammanfattande analysen utifrån resultatet av betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) 

angående rektorers ledarskap fann man bland annat följande problem: 

x Rektors ledarskap blir svagt om de pedagogiska åtgärderna som rektor vill genomföra tolkas olika 

inom olika nyckelgrupper. 

x Rektorernas största enskilda problem är tidsbrist. 

x Samspelet mellan huvudmännens tjänstemän och rektorerna är ett problemområde där det generellt 

handlar om att ansvar och befogenheter inte stämmer överens. Samtalet mellan nivåerna i styrkedjan 

är ofta otydligt och det gör att man har svårt att finna en gemensam strategi på hur målen med 

verksamheten ska nås.  

I rapporten föreslås en nationell handlingsplan för att stärka styrkedjan i relation till de nationella målen. I 

denna handlingsplan föreslås en statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer, justering av 

rektorsprogrammet, en obligatorisk fördjupningsutbildning efter rektorsprogrammet, utbildning för 

skolchefer, utbildning av lärare om skolans styrsystem samt utbildning och dialog med förtroendevalda. Mer 

utbildning i hela styrkedjan skulle stärka kedjan och minska den brist på förtroende som man har funnit 

(SOU 2015:22).  

I forskningsrapporten Lärande och skolutveckling beskriver Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp lärares 

syn på skolledare.  I rapporten framkom att lärare värdesätter främst tydlighet som innebär att skolledaren 

vågar ta beslut och stå för dem samt att de har en tydlig pedagogisk inriktning och vision för skolan. 

Skolledaren ska vidare vara genuint intresserad av den pedagogiska delen av verksamheten. 

Sammanfattningsvis ser forskarna att lärarna värdesätter autenticitet hos sina ledare och med det menar man 

att ledarskapet ska hänga ihop och bilda ett sammanhängande mönster. Det vill säga det ledaren säger ska 

visa sig i både beslut och i agerande ut i verksamheten.  Ledaren ska vidare försvara den helhetssyn som 

skolan har mot sådant som kan splittra helheten.  När omvärlden ställer krav på skolan ska ledaren agera och 

sätta gränser för vad som ska införlivas i verksamheten. Detta kan handla om specifika utvecklingsområden 

(Scherp, Scherp  2007). 

2:4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man utifrån tidigare forskning och rapporter se att studie- och yrkesvägledningen 

som hela skolans ansvar inte fungerar som det är tänkt. Rektor har ansvar för att vägledningen ska blir hela 
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skolans ansvar, men så ser det inte ut i verkligheten. Faktorer som förklarar situationen har sökts på många 

håll bland annat genom att undersöka rektors ledarskap. För att förstå rektors kontext behöver man förstå 

styrkedjan och skolans organisation och teorier kopplade till detta. I skolan finns flera system som ska 

samverka och det gör det viktigt att hålla ett helhetsperspektiv. Komplexiteten i studie- och 

yrkesvägledningen gör att det inte är helt lätt att koppla samman begreppen. Det finns släktskap mellan det 

livslånga lärandet, entreprenöriellt lärande, karriärvägledning, förmågor som anges som viktiga i Lgr 11 

(Skolverket 2011). Det gäller att se sambanden för att förstå hur det bäst kan utnyttjas i verksamheten. För att 

hitta hinder och möjligheter i organisationen tar studien avstamp i teorier som förklarar organisationer, 

strategier och ledarskap. Allt detta kopplas samman för att identifiera vad som främjar respektive försvårar 

utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar ur ett rektorsperspektiv.  

3. Metod 

Studien har som utgångspunkt kvalitativa intervjuer av rektorer verksamma på fyra olika grundskolor i 

samma kommun.  

3:1 Val av metod 

Att jag valt att göra en kvalitativ studie beror på att jag är ute efter hur rektorer resonerar kring studie- och 

yrkesvägledning och genom detta urskilja hinder och möjligheter för att utveckla studie- och 

yrkesvägledningen som en del av skolans verksamhet. Denna skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 

studier beskriver Jan Trost (2012) som skillnaden mellan att räkna blommor på en äng och att undersöka dess 

livsbetingelser. I min studie är jag intresserad av att försöka förstå situationen som rektorerna är i och 

identifiera hinder och möjligheter för utveckling. Utifrån frågeställningarna har jag sammanställt en 

frågemall (bilaga 1). Frågemallen har jag använt som stöd vid intervjun för att säkerställa att fokus vid 

frågeställningarna ska hållas och ändå lämna utrymme för informanternas egna tankar och idéer. Min 

förhoppning är att informanterna uppfattar intervjuerna som dynamiska situationer där de känner en 

motivation att samtala (Kvale 1997). Min empiriska undersökning är både beskrivande och förklarande. 

Samtliga teorier är inte på plats från början istället växer de fram i processen. Vissa val av teorier beror av 

innehållet i intervjuerna .(Esaiasson m.fl.  2012). I samtalsintervjuerna beskriver rektorerna hur de uppfattar 

sin värld. Denna värld förklaras utifrån tidigare forskning, teorier och begrepp.  

3:2 Urval  

Eftersom antalet rektorer i kommunen är begränsat, men ändå för många för att kunna genomföra kvalitativa 

intervjuer med dem alla, har jag valt ut 4 rektorer. Dessa rektorer kommer att representera både 1 -6 skolor 
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och 7 – 9 skolor. Valet att göra intervjuer med representanter från årskurs 1 – 9 beror på att det framgår i 

skollagen att elever i alla skolformer utom förskola och förskoleklass ska ha tillgång till studie- och 

yrkesvägledning (Skollagen 2010:800). 

3:3 Genomförande och bearbetning 

Arbetet är förankrat och godkänt av grundskolechefen.  Efter detta kontaktades rektorer via mail där syftet 

med studien framgick. Intervjuerna gjordes inom loppet av två veckor och tog mellan 30 – 60 minuter. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades så snart det var möjligt för att minnet av intervjun ska vara så 

stark som möjligt. Jag har sammanställt resultatet av intervjuerna i ett gemensamt dokument där jag samlat 

resultatet i teman. I detta sorteringsverktyg skapar jag kategorier och det hjälper mig att hitta mönster i 

resultatet. Redan när jag sammanfattar resultaten gör jag en tolkning utifrån hur jag uppfattat svaren. 

Resultatbearbetningen blir således en första start mot analys. Jag gör en koncentrering där jag pressar 

samman uttalanden, men behåller innebörden (Esaiasson m.fl. 2012). Här kan jag jämföra rektorernas svar 

inom ett tema men också följa en rektors svar för att se inbördes samband utifrån en rektors perspektiv.  

När jag bearbetat och analyserat materialet har jag att utgått från de frågeställningar och forskningsfrågor 

som arbetet innehåller. I resultatredovisningen ges både en bild av hur studie- och yrkesvägledningen 

organiseras på skolan och rektorernas syn på hinder och möjligheter till utveckling. Jag finner svar både 

genom att höra rektorerna berätta om verksamheten och genom att de själva ger sin bild av vad som kan vara 

hinder och möjligheter. Detta gör att den röda tråden genom hela resultat- och analysdelen är vilka hinder och 

möjligheter som framkommer i intervjuerna. Analysen av resultatet gör jag genom att utgå från 

styrdokument, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt viktiga begrepp.  I uppsatsens centrum står 

intervjuerna och de teoretiska utgångspunkterna hjälper mig att förklara den komplexa situationen som 

beskrivs. Detta gör att även den teoretiska bakgrunden blir komplex och består av en blandning av teorier och 

tidigare forskning. Även begreppen blir en form av bakgrund för analysen av materialet.  Detta betyder att 

uppsatsen har en teorikonsumerande ansats.  Jag jämför de främjande respektive försvårande faktorer som 

framkommit i studien med de faktorer som angivits i tidigare forskning och teorier. Den sammanfattande 

analysen där mina egna reflektioner och teorier möter resultatet redovisar jag i diskussionen. Diskussionen 

förs utifrån de faktorer som identifierats som huvudsakliga i studien och i tidigare forskning.  En svårighet 

har varit att begränsa omfånget i uppsatsen och det beror tillviss del av komplexiteten i svaren som krävt en 

bred teoribakgrund och som gör att analysen har sitt ursprung i flera discipliner.  
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3:4 Etiska överväganden 

Mina etiska överväganden har varit flera och i viss mån har en medvetenhet om dilemman funnits kvar under 

arbetets gång. Jag utgår från Vetenskapsrådets fyra allmänna grundkrav på forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta innebär att syftet med enkäten och intervjuerna ska vara tydligt beskrivet för informanterna. 

Samtycke bör ges både av överordnad och av intervjupersonerna (Kvale 2009). De medverkande har rätt att 

själv bestämma om de vill avbryta sin medverkan. Konfidentialitets frågan ska också beaktas så att 

anonymitet säkras. De insamlade uppgifter som jag får kommer enbart att användas för forskningsändamål 

och genom detta har även nyttjande kravet beaktats. Min egen roll som ”forskare” i den egna organisationen 

har jag också beaktat. Mina eventuella förkunskaper i organisationen har vi vid intervjutillfället försökt 

förbise. Jag har intervjuat rektorer som har en överordnad funktion, men som inte är mina chefer. 

4  Resultatredovisning och Analys 

Resultatredovisningen och analysen redovisas tillsammans och föregås av en beskrivning av de lagar som 

styr skolans studie- och yrkesvägledning.  

Syftet med denna studie är att undersöka och förklara faktorer som kan främja eller hindra utveckling av 

studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.  Skolans verksamhet är styrd genom styrdokument 

och att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar tydliggörs i den ansvarsfördelning som beskrivs 

i Skollagspropositionen (Prop.2009/10:165). Utifrån denna text kan man definiera att hela skolans ansvar 

betyder att kompetensen för studie- och yrkesvägledningen främst finns hos de som är anställda för denna 

verksamhet, men att även rektorer och lärare har ett visst ansvar att förmedla kunskapen.  I propositionen 

lyfts det gemensamma ansvar som skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare har. I verksamheten har 

man bara delvis olika roller när eleverna ges möjlighet att skapa en valkompetens genom undervisning, 

vägledningssamtal och information. (Skolverkets Allmänna Råd 2013) 

I Skollagen fastställs att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av rektor. Rektor 

ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas genom att ta ansvar för att planera, följa upp och utvärdera 

verksamheten. (SFS 2010:800). Vidare finner man i Skollagen under utbildningens syfte att : 

”Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” (SFS 2010:800). 

Det säkerställs även att elever får studie- och yrkesvägledning genom följande skrivning i Skollagen: 
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”Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan 

kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet tillgodoses” 

(SFS 2010:800 ). 

Huvudmannen och rektor har i uppgift att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning. Rektor bör 

enligt de Allmänna råden: 

- ”se till att det finns rutiner och metoder för att planera, utvärdera och utveckla studie- och 

yrkesvägledningen så att den tillgodoser elevernas behov av vägledning” 

- ”tydliggöra hur ansvaret för studie- och yrkesvägledningen är fördelat mellan studie och 

yrkesvägledare, lärare, övrig personal samt formerna för samarbetet mellan dem” 

- ”se till att studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat i undervisningen 

under studietiden, så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och 

yrkesval, samt se till att eleverna, utifrån sina behov erbjuds vägledningssamtal” 

(Skolverkets Allmänna råd, 2013) 

Eftersom studie- och yrkesvägledningen ska finnas med integrerad i undervisningen så kan mål med arbetet 

finnas i de flesta ämnens innehåll. De specifika målen för studie- och yrkesvägledningen finner man i Lgr 11 

främst i kapitel 1 och 2.  

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra   väl 

underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning” 

”Skolans mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som 

rör den egna framtiden” 

”Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets- förenings- och 

kulturliv och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder” 

(Skolverket 2011) 

I läroplanens inledning under grundläggande värden finns en skrivning som stödjer vikten av en studie- och 

yrkesvägledning som ger ökad självkännedom och därigenom större möjlighet att finna sin plats i livet.  

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” 
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 Eleven ska även ” ges utrymme att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet” (Skolverket 2011).  

När vi nu vet vad skolans styrdokument säger går vi vidare och ser på resultatet av intervjuerna. Rektorerna 

har både beskrivit på vilka sätt man arbetar med studie- och yrkesvägledning och vilka hinder och 

möjligheter man ser i utvecklandet av studie- och yrkesvägledningen.  

 

    4:1 Organisation av studie- och yrkesvägledningen 
 

Här beskriver rektorerna organisationen av studie- och yrkesvägledningen på den egna skolan. Syftet med att 

höra rektorerna själva beskriva verksamheten är att få en bild av hur vardagen ser ut på riktigt inte hur den 

enligt styrdokumenten bör se ut. I informanternas berättelser söker jag spår av vad som är studie- och 

yrkesvägledning som hela skolan ansvar, hur det kommit till och vilka faktorer som gör att det existerar i 

vardagen.  Svaren rektorerna ger kan också ge en ledning till varför studie- och yrkesvägledningen  inte 

utvecklas till allas ansvar.  

 

 

           4:1:1 Ansvar 
 

Graden av medvetenhet när det gäller rektors ansvar varierar mellan informanterna. Bland rektorerna finns 

både det snäva och det vida perspektivet med när de talar om studie- och yrkesvägledningen.  De  rektorer 

som  ser studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse beskriver mer konkreta  aktiviteter som tyder på en 

utveckling mot att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar och att de ser sig som ansvariga 

.Här skiljer det sig också hur informanterna kopplar arbetet till den handlingsplan som ska finnas för studie- 

och yrkesvägledningen. Rektor 2 svarar på frågan om ansvar:  

 

”Det finns ju uttryckt både i läroplan och i andra planer, allmänna råd och sådana saker så det är ju ett 

ansvar att jag som rektor ser till att det förankras i verksamheten och lärarna har ett ansvar att planera upp 

det ”(Intervju rektor 2).  

 

De flesta rektorerna uttrycker att studie- och yrkesvägledningen finns i deras verksamhet, men det är ej ett 

levande begrepp och därför upplevs den som något man gör, men omedvetet. När begreppet studie- och 

yrkesvägledning upplevs otydligt blir även ansvarsfrågan otydlig. 
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Rektor 2 fortsätter ”Begreppet SYV existerar väl inte som ett levande begrepp, det är inget begrepp som man 

hör att man pratar om, sen finns ju innehållet i det tänket hos pedagogerna”(Intervju rektor 2).  

 

Rektor 3 svarar på liknande sätt ”Man kan koppla ihop SYV med att förbereda eleverna, det gör vi i vardagen 

utan att tänka på vad vi gör”(Intervju rektor 3).  

 

Medvetenheten om rektors ansvar finns hos rektorerna, men det är inte ofta de uttrycker det när de pratar om 

studie- och yrkesvägledningen. I vardagen verkar rektorerna lägga stor del av ansvaret direkt på studie och 

yrkesvägledaren, när det finns en person anställd med uppdraget. Rektorer som inte har en studie- och 

yrkesvägledare placerad på skolan ser i större utsträckning ansvaret som sitt. Detta stämmer i hög grad med 

skolinspektionens rapport från 2013 där man ser att det är en vanlig brist att ansvaret inte delas på skolan 

något som är rektors ansvar. Resultatet i denna studie visar att det görs saker men det är inte alltid kopplat till 

begreppet studie- och yrkesvägledning och det saknas samordning något man även kom fram till i rapporten 

från Skolinspektionen (2013). Dessutom kan svaren informanterna ger tolkas som att uppdraget är otydligt 

och det kan i sin tur tolkas som att styrning saknas från huvudmannen. I Skolinspektionens rapport 

(Skolinspektionen 2013) framkom även där ett bristande ansvar både från huvudman och rektorer. Även i 

betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)  har den långa styrkedjan med påföljande problem i 

kommunikationen mellan nivåerna påtalats.  

 

           4:1:2 Planering 
 

Rektorerna talar gärna om ett årshjul som de uppfattar att studie- och yrkesvägledaren följer. Detta årshjul  är 

styrt av de olika aktiviteterna som finns under året. Flera av rektorerna talar om de ” praktiska sakerna” som 

studie- och yrkesvägledaren och dessa aktiviteter sker under högstadietiden.  Rektor 4  ser 

utvecklingsmöjligheter i att samordna detta med skolans övriga årshjul och på det sättet göra en gemensam 

planering, men hen avslutar med att säga att där är vi inte ännu. Enligt skolinpektionens rapport (2013) är en 

av de vanligaste bristerna att ansvaret inte delas upp mellan flera personalgrupper. Genom att göra 

gemensamma planeringar blir det naturligt att fler personalgrupper blir engagerade. I rektors resonemang ser 

man att hen är på väg att ge förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen ska kunna bli hela skolans 

ansvar.  

 

Planeringen kan se mycket olika ut på de olika skolorna. Det kan skilja mellan arbetslagen hur man väljer att 

utforma aktiviteterna. I vissa skolor planeras det mesta i arbetslagen medan man i andra planerar mer enskilt i 

klassen. Rektor 3 beskriver detta som  olika kulturer där man ser skillnader i hur man arbetar och behandlar 

innehållet främst  i läroplanens kapitel 1 och 2. Rektor 2  beskriver det ökade medvetandet kring vad studie- 
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och yrkesvägledningen kan vara genom att man efteråt kan reflektera kring vad man gjorde. Att upprätta 

handlingsplaner har gjort att medvetandet om vad studie- och yrkesvägledning kan vara har ökat på de flesta 

skolorna. Detta tyder på att upprättandet av handlingsplaner medvetandegör  och främjar utvecklingen av 

studie- och yrkesvägledningen.  Rektor 2 reflekterar över handlingsplanen på följande sätt:  

 

”Tyvärr är det ju så med många av de här pappersdokumenten (handlingsplan) att de inte blir levande och 

verklighet i vardagen. Det blir…ja , just jag nu var det  där vi gjorde ”(Intervju rektor 2). 

 

I studien skiljer det sig mellan hur rektorerna ser på planeringen av studie- och yrkesvägledningen. Detta 

verkar bero på om man ser studie- och yrkesvägledningen i ett snävt eller vidare perspektiv. De rektorer som 

ser studie- och yrkesvägledningen i ett vidare perspektiv kopplar planeringen till de handlingsplaner som 

finns. Trots att man på de medverkande skolorna har handlingsplaner  är de inte förankrade så att de blir det 

tänkta stödet i planeringen av studie- och yrkesvägledningen.  

 

 Även de rektorer som är medvetna om ansvaret för planering av studie- och yrkesvägledningen halkar gärna 

in på det mer traditionella synen på att studie- och yrkesvägledning handlar om att informera och vägleda till 

ett val i slutet på årskurs 9.  

Resultatet i studien stämmer överens med vad man sett i Skolinspektionens rapport ( 2013), där man sett att 

det saknas rutiner för planering av arbetet.  

 

           4:1:3 Utvärdering 
 

På frågan om hur verksamheten kring studie- och yrkesvägledningen utvärderas är svaren från rektorerna 

likartade. Man utvärderar sällan studie- och yrkesvägledningen och om det görs är det inte systematiskt och 

resultaten följs inte upp som det borde. De flesta rektorer är medvetna om att utvärdering ska göras och att 

det är nödvändigt för att verksamheten ska utvecklas. Man utvärderar undervisningen, men eftersom arbetet 

inte är sammankopplat med studie och yrkesvägledningen på ett naturligt sätt så kommer inte den med. Detta 

förklarar några av rektorerna att det beror på att handlingsplanerna inte är förankrade i verksamheten som ett 

levande dokument. Först när det är det kan man utvärdera och följa upp vad man gjort. Rektor 4 beskriver 

förekomsten av utvärdering på detta sätt: 

 

”Det har hänt att studie- och yrkesvägledningen var med i en utvärdering men vi kan inte säga att vi gör det 

systematiskt och det beror på att handlingsplanen inte är förankrad, den lever inte” (Intervju rektor 4).  
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Studien ger en bild som sammanfaller med resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning där man såg 

att trots att det finns krav på planering, genomförande och uppföljning av studie- och yrkesvägledningen så 

saknade skolorna system för planering och uppföljning (Skolinspektionen 2013).  

Skolorna saknar uppföljningssystem och det innebär att studie- och yrkesvägledningen hamnar utanför det 

systematiska kvalitetsarbetet.  Eftersom det är det arbetet som ligger till grund för utvecklingsinsatser kan 

detta vara ett hinder för utveckling av studie- och yrkesvägledningen. Kvalitetsarbetet syftar till att bidra till 

ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationalla målen. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003) ska 

kvalitetsarbetet präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och det kräver att arbetet är systematiskt.  Om 

studie – och yrkesvägledningen inte ses som bidragande till måluppfyllelse finns risken att det ej prioriteras. 

Enligt exempel från Fridaskolan (Öquist 2008) kan det motsatta ske om utvärderingen är för avgränsad så att 

man tappar helhetsperspektivet. I så fall skulle utvärderingen i sig försvåra utvecklingen för studie- och 

yrkesvägledningen. Om utvärderingen är smal och fokuserad på det mätbara resultatet riskerar man att missa 

bieffekter såsom motivation, valkompetens och ökad självkännedom. Detta händer om skolan inte arbetar 

med helheter och sammanhang, något som är starkt förknippat med att arbeta systemteoretiskt ( Öquist 

2008). 

 

 
           4:1:4 Samverkan 
 

På samtliga skolor finns  samverkan inom arbetslag , mellan lärare och studie och yrkesvägledare och rektor, 

men det ser väldigt olika ut. De ämnen som oftast nämns i samverkan med studie- och yrkesvägledning är 

samhällskunskap och svenska. Att det är just dessa ämnen som samverkar har sin förklaring i att det går att 

finna kunskapsmål som tydligare går att integrera i studie- och yrkesväglednings aktiviteter. En av rektorerna 

ser att eleverna behöver kunskaper som de kan få i ämnena för att kunna göra sina val, men anser inte att det 

är studie- och yrkesvägledning.  Rektor 1 framför en tanke om att : 

 

”Studie- och yrkesvägledningen och vissa andra aktörer inom samhället, och skolan tycker att vi ska ta 

barnen till skolan för att ge dem studie- och yrkesvägledning och alla andra ämnen ska passas runt det och 

det tycker jag är fel. Jag tycker studie- och yrkesvägledningen ska vara styrt av studie- och yrkesvägledaren 

och de kunskaper som eleverna får ska ge dem styrkan som de får i andra ämnen att de kan göra de här 

valen, men studie- och yrkesvägledningen ska inte vara det enda man går i skolan för”(Intervju rektor 1).  

 

I detta påstående kan man se ett hinder för att samverkan ska kunna ske. En koppling mellan det som sker i 

ämnen och studie- och yrkesvägledningen verkar finnas, men det verkar också finnas en underliggande kamp 

om vad som styr. Rektor 1 fortsätter : 
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”Det måste jobbas tillsammans, men det finns en trend just nu att studie- och yrkesvägledningen ska styra det 

som händer i klassrummen i en mycket större utsträckning än vad den har enligt styrdokumenten. Läraren 

har fortfarande ett ansvar på mycket, mycket, mycket mer än bara SYV och lärarna ska inte behöva ha den 

kunskapen för att hjälpa eleverna att göra de framtida valen som SYV ska ha ansvaret till att göra” (Intervju 

rektor 1). 

 

Här får man en bild av att studie- och yrkesvägledningen i informantens ögon fortfarande är kopplat till den 

snäva bemärkelsen som oftast utförs av en studie- och yrkesvägledare.  I studien framkommer att det finns 

tankar om att studie- och yrkesvägledningen försöker ta över innehållet i skolan istället för att samverka 

tillsammans med pedagogerna. Rektor 1 fortsätter:   

 

”Jag ifrågasätter att icke pedagogiska människor ska gå in och styra en pedagogisk verksamhet som finns i 

skolan.  Allting är SYV och lärarna ska bara följa det och då kan ni vara utan jobb, vad behöver vi er för” 

(Intervju rektor 1)? 

 

Med detta synsätt står inte samverkan i fokus det handlar mer om vad som ska styra skolan och dess innehåll 

. Detta kan vara ett symptom på den mångfacetterade roll som rektor har. Uppdraget är stort och spretigt  och 

det är det pedagogiska ledarskapet som främst bör stärkas något som framkommit  i betänkandet  Rektorn 

och styrkedjan (SOU 2015:22). Dessutom kan man skönja en brist på kunskap kring studie- och 

yrkesvägledningens profession .I de teorier som ligger till grund för studie- och yrkesvägledningen finns 

kopplingar till lärande och pedagogik. I Krumbolz Learning theory of Career Councelling utgår man från en 

inlärningteori där man ser människan som utvecklingsbar och möjlig att påverka både genom inlärning och 

vägledning (Andergren 2014).  Det finns begrepp i vägledningsteorierna som återfinns i både de 

nyckelfärdigheter som anges i förutsättningarna för livslångt lärande och i entreprenöriellt lärande. 

Likheterna och olikheterna mellan professionerna är inte förankrade och kan genom detta bli ett hinder för 

utveckling.  

  

På många skolor beskriver rektorerna en stark samverkan kring studie- och yrkesvägledningen. Man 

beskriver större ämnesövergripande arbeten som inbegriper hela skolan. Det förefaller vara vanligare på 1 – 6 

skolor att arbetet sker tematiskt och i samverkan med andra.   Vilka ämnen som samverkar beror ofta på 

vilken typ av arbete eller studiebesök det handlar om . 1 – 6 skolor har i större utsträckning samverkan med 

föräldrar och har mer besök utifrån på skolan.  Flera av rektorerna talar om studie- och yrkesvägledningen 

som ”att träna val, självständighet, göra egna planeringar, utvärderingar, klassråd, elevråd, olika typer av 

påverkan , sådant vi gör i vår vardag, temaarbeten”. Detta synsätt vittnar om rektorer som ser studie- och 
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yrkesvägledningen i en vid bemärkelse.  Av dessa svar kan man utläsa en helhetssyn på verksamheten och att 

de kopplar ihop elevens arbete i skolan med att bli förberedd för att göra val , skaffa sig en valkompetens.  

 

Skolans  kompensatoriska ansvar tas också upp och att hindra social reproduktion. Studie- och 

yrkesvägledaren har ett ansvar att ge elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd vägledning och att 

samverka i skolans elevhälsoteam. Rektor 1 och 4 lyfter fram rollen som studie- och yrksvägledaren har i 

elevhälsoarbetet. Här beskrivs arbetet som studie och yrkesvägledaren gör för de elever som är i behov av 

särskilt stöd som helt avgörande för att eleven ska få möjligheter att gå vidare. Rektor 4 beskriver hur 

speciallösningar och anpassningar görs för de elever som behöver extra stöd vid övergången till gymnasiet. I 

detta arbete samverkar studie- och yrkesvägledaren med speciallärare och mentorer.  I Skolinspektionens 

rapport Studie- och yrkesvägledning i grundskolan  har man sett en ökad risk för att sociala mönster 

reproduceras samt ökad risk för resurssvaga elever. Rektorerna i denna rapport har lyft fram vikten av att 

studie- och yrkesvägledningen tar stort ansvar för dessa elever särskilt i övergången till gymnasiet 

(Skolinspektionen 2013). 

 

 

    4:2 Utveckling av studie- och yrkesvägledningen 

 

 Frågan om hur studie och yrkesvägledningen har utvecklats besvaras mycket olika av rektorerna. De flesta 

rektorerna ser en utveckling, men beroende på hur de ser på studie- och yrkesvägledningen ser svaren olika 

ut. En rektor som uppfattar studie- och yrkesvägledningen som styrd och smal ser ingen positiv utveckling 

medan de som ser studie- och yrkesvägledningen som bred och meningsfull ser utveckling som skett och som 

kommer att ske.  

 

           4:2:1 Hinder för utveckling av studie- och yrkesvägledningen 
 

 Rektor 3 tar  upp rektorernas arbetssituation där uppdragen är många och att hen ofta måste prioritera.  

”Ja, jag måste prioritera och då blir det ofta måluppfyllelsen som styr… har vi låg måluppfyllelse i svenska 

och matte då är det där man går in och tittar” (Intervju rektor 3). 

 

Detta tyder på att rektor inte ser en direkt koppling till studie- och yrkesvägledningen och måluppfyllelse och 

detta medför då att frågan om studie- och yrkesvägledning blir icke prioriterat. När rektor anser sig vara 

tvungen att prioritera tolkar jag  att det finns en brist på tid. Brist på tid är en av de faktorer som man 

identifierat som ett av hindren för rektor att fullfölja sitt uppdrag i betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 

2015:22).  
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Studie- och yrkesvägledningen kan i sig vara ett hinder för elevernas utveckling anser en rektor. Hen ser 

studie- och yrkesvägledningen som ett sätt att få elever att gå i en viss riktning i alla fall när det i 

sammanhanget nämns arbetsmarknadskunskap eller entreprenöriellt lärande.  

”Utan de där kunskaperna man har om livslångt lärande kan man inte göra de rätta valen, men att kalla det 

vi gör i formen kreativt skapande för entreprenöriellt lärande… det är ett nytt ideologiskt begrepp som kom 

från den förra regeringen för att skapa alla till småföretagare och att vi bara går i skolan för att vi ska nå 

SYV målen är väldigt, väldigt smalt tänkt ”(Intervju rektor 1).  

 

Något samtliga rektorer är överens om är att begreppen är många och går i varandra något som kan göra 

arbetet med studie- och yrkesvägledningen otydlig och svår att ta på. Entreprenöriellt lärande kan ses som ett 

verktyg för utveckling av en rektor och ett hinder av en annan. Ändå verkar inte innehållet i begreppet vara 

själva hindret utan mer ursprunget , vilket syfte metoden eller pedagogiken har. Här framskymtar en misstro 

till de som skapat begreppet mer än misstro till innehållet.  Åsikten om att skolan blir styrd av näringslivets 

behov och att vi enbart producerar arbetskraft som är beställd av företagen blir här ett hinder för utveckling 

av studie- och yrkesvägledningen. Falk- Lundkvist (2014) tar redan i inledningen av boken Entreprenöriellt 

lärande upp problematiken kring begreppet entreprenörskap. Trots att det är två decennier sedan begreppet 

vidgades och fick en innebörd som kopplas till skola och utbildning finns det skäl att sprida mer kunskap i 

ämnet. Detta kan förklara den misstänksamhet som det ges uttryck för i studien. 

 

 De karriärteorier som finns till grund för studie- och yrkesvägledningen säkerställer att individer gör egna 

välunderbyggda val utifrån kunskaper om alternativen och självkännedom. Holland teori  där människor 

utifrån sin personlighetstyp matchas mot tänkbart yrke är den teori som kan upplevas smal och det gör att den 

på grund av detta inte räknas in bland de viktigaste karriärvägledningsteorierna (Andergren 2014).  

 

Rektor 1 fortsätter ”Vi skapar människor för kunskaper, det är saker som kommit till exempel 

Entreprenöriellt lärande och arbetsmarknadskunskap, det är en modern form av industrifoder som 

skapas”(Intervju rektor 1).  

I rapporten Lärande och skolutveckling (Scherp 2007) beskrivs vilka faktorer som lärare anser gör en rektor 

till en bra skolledare. Att ha en tydlig pedagogisk inriktning är viktigt och att rektor sätter gränser för vad 

som är skolans uppdrag. I det här fallet kan det vara så att rektor inte ser en koppling mellan skolans uppdrag 

och de aktiviteter som hen nämner och därför ställer sig tveksam inför implementering av dessa.  
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Ett hinder som tas upp av samtliga rektorer  är den pressade situation som både lärare och rektorer känner i 

skolan. Implementeringen av Lgr 11 har tagit mycket tid i anspråk och fokus har lagts på det centrala 

innehållet  som i viss mån stressat i sitt omfång.  

” Det går trögt, lärarna är hårt pressade för att få med allt innehåll och hitta former för bedömning och då 

är läraren glad att studie- och yrkesvägledaren tar hand om det där ”(Intervju rektor 4).  

 

I studien är det tydligt att både rektors och lärararnas situation är pressad. Uppdragen för rektor är många och 

nya tillkommer hela tiden. 

 

”Ja, det är som med allt annat i skolan, vi skulle behöva diskutera det mer för att knyta ihop säcken. Man 

börjar med en tråd där och sedan släpper man det för då är det någonting annat där, förstår du ? Det är så 

många saker i skolans värld ”(Intervju rektor 3).  

Detta är ett tydligt exempel på svårigheter som man även identifierat i betänkandet Rektorn och styrkedjan 

(SOU2015:22).  

 

 Rektor 3  gav uttryck för att hen gärna såg mer styrning från överordnad för att öka tydligheten i uppdraget  

som rektor har. I betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22)  fann man att samtalet mellan nivåerna 

i styrkedjan ofta är otydligt och att det försvårar framarbetandet av en strategi på hur de nationella målen ska 

nås. Enligt Barbara Czarniawska (2005) ska man ställa sig frågan hur en professionell verksamhet ska kunna 

förändras om inte ledarna styr. En förklaring till att vissa rektorer upplever att de behöver mer styrning kan 

finnas i styrkedjans otydlighet och det nya mer demokratiska sättet att leda organisationer. Å andra sidan är 

huvudmannens primära uppgift att se till att det finns skolor att tillgå och att man har satt rätt rektor på rätt 

plats. Detta för att säkerställa att skolan har förutsättningar att nå målen. Samverkan ska finnas, men varje 

nivå i organisationen ska ha en frihet att bestämma över sina egna angelägenheter ( Fowelin 2012).  Detta gör 

att det blir en balansgång mellan hur mycket stöd och styrning en överordnad ska ge. Detta stämmer med 

systemteorins sätt att se på autonomin i organsiationers olika nivåer (Öquist 2008).  

 

Flera rektorer nämner lärarna som både hinder och möjlighet till utveckling. Hinder blir det när 

kunskapsnivån och medvetenheten om studie- och yrkesvägledningen är låg. Detta har även 

Skolinspektionen (2013) noterat där man kritiserar lärarnas inställning till samarbete.   När lärare saknar den 

djupare förståelsen lämnar de gärna över allt ansvar till studie- och yrkesvägledaren. 

 

 ”Om medvetenheten hos lärarna är låg blir det svårt för dem att se vad det innebär just i deras 

ämne”(Intervju rektor 4).   
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Rektor 1 tar även upp studie- och yrkesvägledarens roll och hur den kan vara ett hinder om man gör fel saker 

som egentligen, enligt rektor,  ligger utanför rollen som studie- och yrkesvägledare.   

 

Få rektorer tog upp faktorer som sin egen tid och ekonomi. När tidsbrist angavs handlade det mer om att 

arbetslaget inte nyttjades fullt ut och när ekonomi nämndes handlade det om faktiska extra utgifter som hyra 

av bussar om man vill lämna skolan. För att arbetat ska utvecklas krävs dock enligt rektor 2 tid och 

engagemang för att överbrygga eventuella hinder. Här verkar det som om rektorerna inte reflekterar över sin 

egen tid istället tänker de på resursfördelning och hur arbetetstiden prioriteras i verksamheten. I betänkandet 

Rektor och styrkedjan (SOU 2015:22) angavs tid som ett av de största problemen för rektorer. Även om 

rektorerna inte själva svarar att tiden spelar in för utvecklandet av studie-  och yrkesvägledningen tolkar jag 

att så är fallet när man ser till rektors hela kontext.   

 

Rektor 2 utrycker sig som följer: 

”Finns egentligen inga hinder, de är väl de hinder man själv skapar (Intervju rektor 2).  

        

    4:2:2 Möjligheter för utveckling av studie- och yrkesvägledningen 
 

Här finns en gemensam syn på hur studie- och yrkesvägledningen kan utvecklas genom ämnesövergripande 

arbeten. Rektorerna bekriver en vilja att utveckla skolorna i en systemteoretisk riktning när de säger att de 

vill arbeta mer ämnesövergripande och med helheter. Samtliga rektorer verkar ha målet att arbeta mer 

ämnesövergripande, något som redan nu är fallet på 1-6 skolorna, men inte  i samma utsträckning på 7 – 9 

skolorna.  Här skiljer det sig något i vilken roll studie- och yrkesvägledningen får spela. Rektor 1 ser att 

studie- och yrkesvägledningen kan vara en del i det ämnesövergipande arbetet, medan rektor 2  ser att det kan 

vara ett paraplybegrepp som sammanhåller delarna till en helhet.  

Rektorerna ger många exempel på hur arbetet med studie- och yrkesvägledning ser ut idag. Det handlar om 

att  öppna upp skolan mot samhället och bjuda in ,men också att ge sig ut från skolan i form av studiebesök 

och andra aktiviteter. 7 – 9 skolornas aktiviteter beskrivs mer som det arbete som studie- och 

yrkesvägledaren gör under året i form av samtal och information inför valet till gymnasiet. Det som enligt de 

flesta rektorer krävs för att verksamheten ska utvecklas är mer kunskap om det entreprenöriella lärandet. Här 

ser flera rektorer kopplingar mellan entreprenöriella förmågor och de förmågor som anges i Lgr 11.  

 

”Ett stort utvecklingsområde är att kunna göra mer utifrån förmågor, att göra tematiskt arbete på hela 

skolan för att få ihop det , det har vi som utvecklingsmål de kommande två åren. Den nya läroplanen öppnar 

ju dörrar för de trycker verkligen på de här förmågorna så det behövs ju komma ett steg till” (intervju rektor 

2).  
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Några rektorer beskriver hur elevernas motivation ökar när de får vara mer delaktiga och delta i större 

sammanhang där föräldrar och andra vuxna deltar.  Här finns en systemteoretiskt tänkande som visar sig i 

förståelsen för helheter och sammanhang. Delaktigheten måste finnas i alla nivåer från rektorsgrupper, 

arbetslag till elevgrupper.  

Möjligheten att utveckla verksamheten är starkt personbundet. Personal som fungerar i arbetslagen kan 

tillsammans utveckla verksamheten något som får stöd i Fowelins tankar om vikten av utvecklade team för 

att nå förändring (Fowelin 2012) .  

 

”Det beror på personalens sätt att tänka och jobba… det handlar mycket om personer och grupper.. att man 

tar hjälp av varandra och är ett team och att man förstår det”(intervju rektor 3).  

 

När lärare är utvecklingsbenägna och satt sig in i vad det egentligen innebär för undervisningen i sitt ämne  

blir det istället en utvecklingsmöjlighet. Rektor 2 beskriver vikten av att pedagogerna har en drivkraft att göra 

skolan mer motiverande och verklighetsbaserad.  

 

”Jag tror att det krävs att vi har den här samsynen ,att lärarna också ser det och att de får motivation. Det 

är svårt att toppstyra en förändring om den inte är gemensam på något vis”(Intervju rektor 2).  

För att förändring ska ske krävs en samsyn, något som även i systemteorin ses som en viktig faktor och som 

kräver att informationen mellan nivåerna är tydlig( Öquist 2008).  När förståelsen för behoven finns skapas 

förutsättningar för förändring (Roos 1998).  

 

Flera rektorer talar om vikten av att vidga perspektiv och att hitta nyckeln till motivationen.  En rektor ger 

studie- och yrkesvägledningen en stor roll i skolans meningsskapande. Motivation kan enligt en rektor  

skapas både hos elever och hos personal genom att arbeta medvetet med studie- och yrkesvägledning.  

 

 ”Arbetet med studie och yrkesvägledning är det som gör skolan meningsfull. Varför är vi i skolan ? Om man 

bryter ner det så handlar det ju om det egentligen.. det är ju dit vi ska… och då behöver vi studier, vi behöver 

vägledning dit för att hamna rätt i arbetslivet… så att egentligen är ju det tänket som är grunden 

någonstans”(Intervju rektor 2).  

 

I detta citat sammanfattar rektor en av skolans huvuduppgifter och kopplar samman det med studie- och 

yrkesvägledning.Med denna syn blir studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar en självklarhet.  
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 ”Jag tänker så här att jobbar man vitt och brett med det här då ger man eleven förutsättningar från början 

att göra ställningstaganden, göra medvetna val , att man processar fram den mogna individen, att vara 

ansvarstagande och låta dem vara kreativt nyfikna”(Intervju rektor 2).  

 

Här ger hen uttryck för att vi i skolan kan vidga perspektiv genom att arbeta medvetet med att träna individen  

att utveckla sin valkompetens och därigenom göra mer medvetna val. Studie- och yrkesvägledning som är 

grundad i karriärteorin Cognitive Information Processing ger individen stöd för att utveckla sin 

beslutsförmåga (Andergren 2014).  När denna process blir tydlig är det lättare att koppla studie- och 

yrkesvägledningen till skolans arbete.  

 

Rektor 3 diskuterar på liknande sätt : 

 

”Jag tror att den kan påverka dig som person och dina framtida val, alltså  jag tror att öppna upp världen, 

öppna upp möjligheter och att man blir stärkt i den man är och att man faktiskt kan”(Intervju rektor 3).  

 

Här beskrivs studie- och yrkesvägledningen som en möjlighet att stärka individers självkänsla och 

självförtroende något som starkt kan bidra till goda studieresultat.   

 

Rektorerna har svårt att precisera vilket stöd de behöver för att utveckla studie- och yrkesvägledningen.    

 

”Jag vet inte vad jag behöver”(Intervju rektor 4). 

 

Svaret ligger i linje med hur rektorerna verkar tolka uppdraget. Det finns en komplexitet som gör att studie- 

och yrkesvägledningen blir otydlig och som rektor 4 säger ”halvflummigt”. Teorierna som ligger till grund 

för studie- och yrkesvägledningen är hämtade från många dicipliner och det gör ämnet stort och kan ingå i 

nästan allt vi gör. Flera av teorierna handlar om hur vi kan hantera livet och de växlingar som livet bjuder. I 

Theory of career construction tar man in hela livet och ser på hur man har handlat för att ta sig vidare i livet 

faser. Man tar hänsyn till miljön som individen har kring sig och man söker finna individen egen kraft att ta 

sig vidare (Andergren 2014) När man ser på studie och yrkesvägledningen i detta perspektiv förstår man att 

uppdraget kan bli otydligt, eftersom man kan tolka in att det ingår i allt.  
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5 Diskussion 

 

Syftet med studien är att utifrån rektorernas kontext undersöka och förklara faktorer som främjar  respektive 

försvårar utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.  I diskussionen möts 

resultatet från intervjuerna, teorier , tidigare forskning och mina tolkningar i en analys som både tar upp 

hinder och möjligheter för utveckling av studie- och yrkesvägledningen. Diskussionen förs i teman som 

identifierats i studien och ställs i relation till den tidigare forskning och teorier som ligger till grund för 

studien.  I den avslutande sammanfattningen diskuteras möjliga åtgärder som kan främja utvecklingen av 

studie- och yrkesvägledningen till att bli hela skolans ansvar samt förslag på framtida studier.  

  

    5:1 Styrning 
 

De stora förändringar som skett i svensk skola påverkar rektors uppdrag avsevärt. I studien märks den dubbla 

styrningen och en osäkerhet kring vad som egentligen styr skolans verksamhet. I ljuset av detta kan jag förstå 

osäkerheten som en rektor  kan känna inför vad som ska vara skolans kärnverksamhet. En verksamhet som 

styrs både från staten genom styrdokumenten och genom kommunen kan göra uppdraget otydligt. I 

kommunen samarbetar tjänstemän och politiker kring skolfrågor. När kravet på förändring kommer uppifrån i 

styrkedjan är det viktigt att varje nivå sätter sig in i frågan så att behovet implementeras innan processen 

vandrar vidare i kedjan. Om en länk missar att sätta sig in i problematiken och vikten av förändring, 

misslyckas oftast hela förändringsarbetet. Intresset för att genomföra förändringen skapas inte och därför 

misslyckas ofta denna typ av förändringarbete (Czarniawska 2005).  Att styrkedjan kan utgöra ett hinder för 

utveckling framkommer i studien och det stämmer överens med bilden som ges i betänkandet Rektorn och 

styrkedjan (SOU 2015:22). Hinder blir det när kommunikationen i kedjan inte är tydlig och samspelet inte 

fungerar fullt ut.  

I studien märks tydligt att det kan finnas otydligheter kring bakomliggande syften till att arbeta med frågor 

som rör studie- och yrkesvägledningen. Det kan handla om oklarheter i var förändringsbehovet uppstått .  Är 

det i syfte att ge unga människor möjlighet att förverkliga sina drömmar eller är det en kommuns dröm att 

växa som står i fokus ?  

 

Skolan är en mål- och resultatstyrd verksamhet och genom detta blir skolan mer tydlig. Verksamhet som inte 

syftar till att nå målen i läroplanen har inget att göra i skolan. Problemet är att ibland glöms processen till de 

goda resultaten bort och det är här studie- och yrkesvägledningen kommer in. Att arbeta med motivation och 

att se sammanhang mellan det vi gör i skolan och vad en elev behöver i framtiden är inte helt lätt att mäta och 

därigenom svårare att koppla till resultat. För att studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas måste 
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kopplingen mellan resultaten och kvaliteten på en studie- och yrkesvägledning i både snäv och vid 

bemärkelse bli synliggjord. För att lyckas implementera studie- och yrkesvägledningen som hela skolans 

ansvar får det aldrig finnas tveksamheter kring kopplingen till skolans mål och resultat. För att en 

organsiation ska fungera krävs gemensamma förutbestämda mål att arbeta mot. När målen är otydliga är det 

svårt att leda arbetet något som framkommit både i studien och tidigare forskning.  

 
  5:2 Organisation 
 

Rektor är en del av en styrkedja där kommunikationen mellan nivåerna är helt avgörande för utvecklingen av 

verksamheten.  Rektor kommunicerar uppåt i styrkedjan till grundskolechefen och till dennes ledningsgrupp 

bestående av samtliga rektorer inom kommunen. Eftersom rektors roll upplevs som spretig av informanterna 

och uppdragen är många blir det av stor vikt att denna ledningsgrupp är ett stöd i arbetet. Här verkar det 

finnas utvecklingsmöjligheter när det gäller att bilda team och att arbeta tillsammans. Att bilda ledningsteam 

är ett sätt att främja förändringsarbetet utan att detaljstyra (Fowelin 2012).  På liknande sätt beskriver Öquist 

(2008) systemteorins nivåer och jag tolkar att varje nivå visar riktningen, men inte hur man ska ta sig dit. Det 

blir en balansgång mellan att styra och att lämna utrymme för egna tolkningar. Detta kan upplevas som ett 

hinder eller en möjlighet beroende på vilket stöd nästa nivå upplever att den behöver.  

 

Studie- och yrkesvägledaren tillhör organisatoriskt elevhälsan i kommunen  med en gemensam chef. Flera av 

rektorerna framhöll rollen som studie- och yrkesvägledaren har i elevvårdsarbetet och jag tolkar att  rollen 

stärks på grund av tillhörigheten till elevhälsan. Att tillhöra en gemensam chef kan ge yrkesgruppen stöd och 

underlätta samarbetet.  

 

 Rektor ansvarar även  för kommunikationen till den egna skolan och dess personal. Rektors ledarskap är 

centralt för att utveckling av skolan ska ske.  Ledarskapet fungerar bäst om det är situationsanpassat för att 

möta skolans kultur. I studien framgår hur kulturer kan vara olika skolor emellan, men också arbetslag 

emellan på samma skola. Rektorsrollen är komplicerad genom att en rektor har flera funktioner och förväntas 

vara pedagogisk ledare till professionella pedagoger. Här kan rektors styrning uppfattas som störande om den 

pedagogiska idéen som rektor har inte sammanfaller med den de professionella pedagogerna har . 

Czarniawska (2005) talar om kollegial styrning som försvårar förändringsarbetet . Ansvaret för att matcha 

rektor och skola ligger på huvudmannen och det gör det extra viktigt med en nära kommunikation i 

styrkedjan.  

 

Rektorerna beskriver organisationen på den egna skolan  olika beroende på om det är en F-6 skola eller en 7 

– 9. Rektorerna på F-6 vet att det finns studie- och yrkesvägledare i organsiationen, men har sällan någon 
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direkt kontakt med dessa i vardagen. Detta gör att de har lättare att koppla ihop studie- och 

yrkesvägledningen till verksamheten och lyckas därigenom bättre med att utforma den som hela skolans 

ansvar. På F – 6 organiseras arbetet utan att man direkt tänker på att det är studie- och yrkesvägledning det 

handar om. På 7 – 9 skolor beskrivs organisationen utifrån arbetet som studie- och yrkesvägledaren gör trots 

att det finns en medvetenhet om att studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar. Om studie- 

och yrkesvägledaren fanns tillgänglig på F-6 skolorna skulle studie- och yrkesvägledningen fortsätta 

utvecklas till att bli hela skolans ansvar eller skulle utvecklingen gå åt andra hållet?  Skulle synen på studie- 

och yrkesvägledningen smalna av och bli en persons uppdrag ? 

 

    5:3 Tid 
 

 I organisationen finns en stress kring vad som ska ingå och hur bedömning av kunskap ska ske och detta 

verkar påverka prioriteringarna i arbetet. Arbetet med kapitel 1 och 2 i läroplanen har stått tillbaka vid 

implementeringen av Lgr 11 där stort fokus lagt på centralt innehåll och kunskapskrav.  

 

Rektorerna anger inte tidsbrist som ett direkt  hinder för utveckling av studie- och yrkesvägledningen men 

indirekt gör de det. De talar om prioriteringar  och att kompetensutveckling tar tid från undervisningen. Jag 

märker av tidspressen som finns hos rektorerna exempelvis genom att det varit mycket svårt att få tid för 

intervjuer till denna studie. Det är intressant att notera att rektorerna hellre pratar om hur de ska prioritera för 

att skapa tid. Tiden de skapar vill de ge eleverna iform av mer tid tillsammans med lärarna för att öka 

måluppfyllelsen. I samtalen har det också framkommit att rektor i sitt uppdrag ibland måste skydda 

verksamheten mot små intressegrupper som hotar att ta över verksamheten. Att en rektor skyddar skolan från 

inslag som inte tillhör det som är skolans uppdrag har man i rapporten Lärande och skolutveckling (Scherp 

2007) identifierat som en viktig uppgift .  

 När kopplingen mellan skolans uppdrag och studie- och yrkesvägledningen inte är helt klar kan även den ses 

som ett utifrån kommande inslag i skolan.  

 

Utifrån mitt sätt att se kan tid skapas genom att man arbetar medvetet med studie- och yrkesvägledning. Om 

studie- och yrkesvägledningen får vara ett kitt som håller ihop verksamheten, tydliggör sammanhang och ger 

undervisningen mening, då blir den också en katalysator som motiverar till kunskapsinhämtande.  

 

    5:4 Kunskap 
 

För att utveckla studie- och yrkesvägledningen på grundskolan krävs mer kunskap om professionen både hos 

rektorer och lärare. Stort fokus läggs på övergången till gymnasiet och beskrivs mest som en praktisk 
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administrativ verksamhet som studie- och yrkesvägledaren är ansvarig för. Denna syn har rektorerna oavsett 

om de arbetar på F- 6 eller 7 – 9.   Begreppen som man kan koppla till vägledning är många och upplevs 

komplexa för att inte säga flummiga. När en djupare förståelse för vad en studie- och yrkesvägledning med 

god kvalitet kan göra i skolan saknas är risken stor att den stannar vid att vara otydlig och i praktiken det som 

studie- och yrkesvägledaren gör. När medvetenheten inte finns är det svårt att ta ansvar. Hur ska en rektor 

kunna ta ansvar för något den inte vet att den gör ? 

 

Kunskapsinhämtandet fungerar endast om det föregås av ett upplevt behov av kunskap. Det är mycket svårt 

att implementera något som inte efterfrågas. Jag ser att för att lyckas med implementeringen av studie- och 

yrkesvägledningen som hela skolans ansvar måste man lägga grunden i varför vi står inför förändringar. Det 

är kunskapen om grundproblemet som måste förtydligas. Först då uppstår ett behov av förändring i 

verksamheten och hos rektorerna.  

 

När väl behovet finns kommer det bli intressant för rektorer att inhämta kunskap om studie- och 

yrkesvägledning som profession och hur den kan komma till gagn för hela skolan. Detta är ett levende 

exempel på hur viktigt livslångt lärande är både i skolans pedagogik, men också när det gäller de aktörer som 

finns i skolan. Kunskap blir gammal och idag går det fort på grund av de samhällsförändringar vi är i och står 

inför.  

 

Begrepp som ligger i gränslandet mellan lärandet och studie- och yrkesvägledningen och som skulle kunna 

vara ett sätt att närma sig varandra är t.ex.  entreprenöriellt lärande, livslångt lärande och 

arbetsmarknadskunskap. Genom dessa begrepp är det möjligt att finna gemensamma plattformar i syfte att 

utveckla skolan. De flesta rektorer välkomnar detta och ser det som vertyg att bredda perspektiven, men det 

finns tolkningar av begreppen som sätter upp hinder. Det finns misstänksamhet i vem som styr och vilket 

syftet är och därför är det viktigt att öka kunskapen om begreppen och på så sätt undanröja hindren.  

 

Kunskapen om studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse varierar. Om studie- och yrkesvägledningen 

tolkas som smal och styrande som om det handlar om en form av matchning som samhällsutvecklingen 

tvingat fram kan jag förstå att en rektor som ansvarar för elevers kunskapsinhämtning inte ser så många 

utvecklingsmöjligheter. Studie- och yrkesvägledningen blir snäv om man inte tar in hela livsrummet in i 

vägledningen. Detta är en av anledningarna till att studie- och yrkesvägledningen måste vara hela skolans 

ansvar .  
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  5:5 Samverkan 
 

I studien framgår att samtliga rektorer ser att samverkan är viktig för att optimera de resurser som skolan har. 

Samtliga talar om ett framtida utvecklingsarbete som handlar om att samverka mer mellan ämnen i 

ämnensintegrerade arbeten. Däremot är det inte helt entydigt hur det ska gå till och vilken roll studie- och 

yrkesvägledningen får spela.  

Att rektorerna tolkar uppdraget så pass olika tyder på att styrningen inte är helt tydlig. Eftersom uppdraget att 

studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar finns väl förankrad i styrdokumenten verkar det 

som om kommunikationen om detta inte går fram  genom styrkedjan. Samverkan i styrkedjans alla nivåer är 

helt avgörande för att ett utvecklingsarbete ska kunna ske.  

 

Studien ger många goda exempel på samverkan kring studie- och yrkesvägledningen sker ute på skolorna. 

Flest exempel finner jag på F- 6 skolorna där rektorerna verkar ha lättare att se studie- och yrkesvägledningen 

i ett vidare perspektiv. Detta tror jag beror mycket på att arbetet på lägre åldrar är mer ämnesövergripande av 

sin karaktär redan nu. En annan faktor som verkar spela in är samverkan med föräldrar där man i lägre åldrar 

oftare bjuder in till aktiviteter i skolan. När studie- och yrkesvägledningen tolkas i det vida perspektivet blir 

det naturligt att samverka för att vidga perspektiv, träna valkompetens, öka motivationen för studier och i 

förlängningen öka elevers möjlighet att skapa ett gott liv. De rektorer som ser studie- och yrkesvägledningen 

en som en katalysator i arbetet ser också fler möjligheter till samverkan. Hur väl man lyckas med 

utvecklingsarbete beror även på personalens sätt att tänka och samverka. På vissa skolor finns gemensamma 

arbeten som sträcker sig över hela skolans verksamhet och inte sällan har det kopplingar till studie- och 

yrkesvägledning. Det görs mycket, men precis som tidigare forskning sett så saknas ofta samordning och 

utvärdering.  

 

Den del av studie- och yrkesvägledarens arbete som handlar om elevhälsa verkar vara mest i fokus för 

rektorer på 7 – 9 när de beskriver samverkan. Studie och yrkesvägledaren är knuten till elevhälsan i 

organisationen och kanske det är det som gör att samarbetet i elevhälsogrupper och särskilda anpassningar 

kring enskilda elever lyfts fram.  

  

 
 
5:6  Slutsatser 

  

Det finns en samstämmighet mellan resultatet i denna studie och de faktorer som tidigare forskning/teorier 

angivit. De faktorer som verkar styra utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen har i studien visat sig 
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vara styrning, organsiation, tid, kunskap och samverkan.   En faktor som blivit tydlig i denna studie, men 

som jag inte hittat i tidigare forskning handlar om styrning i ett maktperspektiv. Denna bakomliggande 

faktor, som i studien utgör ett hinder, går att förstå utifrån den dubbelstyrning vi har i skolan. Vem har 

egentligen makten om innehållet i skolan? Staten styr med styrdokumenten, men decentraliseringen av skolan 

har gjort att kommunen genom sina politiker också har inflytande över skolan. Är studie- och 

yrkesvägledningen designad för att passa samhället mer än individerna? I så fall blir studie- och 

yrkesvägledningen i sig ett hinder för att utveckla en skola som ger elever förutsättningar att förverkliga sina 

drömmar.  Kan det vara så att begreppet studie- och yrkesvägledning upplevs smalt och borde bytas ut mot 

annat begrepp?  Ett begrepp som lättare kan kopplas till kunskapsinhämtande och studie- och 

yrkesvägledning. För några år sedan talades mycket om livskunskap som begrepp detta plockades bort men 

det är uppenbart att vi behöver nyttja alla goda krafter som vi har i skolan för att möjliggöra och underlätta 

unga människors väg in i vuxenlivet utan att hamna i utanförskap.  

 

Sammanfattningsvis har resultatet av denna studie kombinerat med vad tidigare forskning visat att  för att 

studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar krävs fortsatt utvecklingsarbete. Detta 

utvecklingsarbete behöver som jag ser det starta i ökad medvetenhet om varför förändring är nödvändig. 

Först när ett behov av förändring skapats kommer kunskap i ämnet att efterfrågas. Utan upplevt behov i alla 

nivåer i styrkedjan är det svårt att genomföra förändringar. Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning 

som profession skulle tydliggöra det som faktiskt görs på skolorna. Det görs redan nu bra saker ute på 

skolorna som kan utvecklas och genom det bli hela skolans ansvar. Ökad kunskap om likheter och olikheter 

mellan professionerna skulle öka möjligheterna till en samverkan där man kompletterar varandra istället för 

att överta varandras jobb.  För att arbetet med studie- och yrkesvägledningen ska ses som en del av 

verksamheten bör det tillhöra det som kvalitetssäkras i skolans kvalitetsredovisningar. Detta skulle även 

medföra att utvärdering sker och med det ett kontinuerligt utvecklingsarbete som med fördel dokumenteras i 

en levande utvecklingsplan eller handlingsplan. I studien har det framkommit att ett mer ämnesövergripande 

arbetssätt, där man kopplar ihop skolans övriga ämnen med studie- och yrkesvägledning ses som en 

främjande aktivitet för att utveckla verksamheten. Med fördel kan man utgå från entreprenöriellt lärande för 

att utveckla de förmågor som anges som viktiga i läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) och för att 

arbetet ska bli meningsskapande.  Det verkar finnas ett behov av tydligare styrning och förbättrad 

kommunikation i styrkedjan för att säkerställa att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar. Ett 

sätt att stärka rektorerna och förbättra deras arbetssituation kan vara att bilda ledningsteam på rektorsnivå.  
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Ett av problemen man identifierat i betänkandet Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) är det låga förtroende 

som finns mellan aktörerna i styrkedjan. Om det är så, vad innebär detta för möjligheterna att implementera 

studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar? Hur tolkar de olika aktörerna vad som är kvalitet? 

Det är i början av styrkedjan som initiativet bör tas för att styrningen ska bli tydlig och arbetet likvärdigt, 

därför vore det intressant att undersöka huvudmannens tjänstemän samt kommun- politikernas syn på arbetet 

att implementera studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.  

Vidare vore det intressant att söka svar på hur man kan synliggöra kvaliteten på studie- och 

yrkesvägledningen i både snäv och vid bemärkelse. Eftersom skolan är mål och resultatstyrd måste arbetet 

med studie- och yrkesvägledningen kopplas till skolans resultat. Ofta utvärderas det som är mätbart och det 

gör att bieffekter såsom ökad motivation, valkompetens, ökad självkännedom, som i sin tur ger 

måluppfyllelse förbises. På vilka sätt kan man göra studie- och yrkesvägledningen mer mätbar och 

därigenom lättare att implementera i skolans verksamhet?  
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Bilaga 1.  

 

Intervjumanual – SYV hela skolans ansvar i ett rektorsperspektiv 

 

1. Beskriv hur studie- och yrkesvägledningen är organiserad på din skola. 

 

- Beskriv hur planeringen av SYV går till. 

- På vilket sätt utvärderas SYV 

- Beskriv ansvarsfördelningen för SYV mellan rektor, lärare och SYV 

- Beskriv samverkan mellan dessa 

- På vilka sätt integreras SYV i ämnena? 

 

 

2. Berätta om vilka utvecklingsarbeten som skett när det gäller SYV verksamheten 

 

- Vad är det som gjort att det skett (möjligheter)? 

- Vad vill ni uppnå med arbetet? 

 

- Vad är det som gjort att det inte skett (hinder)? 

- Vilket stöd skulle du behöva för att överbrygga hindren? 

 

- Om hindren inte fanns (ekonomiska resurser/tid)hur skulle SYV se ut då? 

 

 

3. På vilka sätt tycker du att SYV är viktigt. 

         – Vilka konsekvenser kan du se för en enskild elev 

 

 

 


