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Sammanfattning 
Det här examensarbetet presenterar på vilket sätt rektorer från två kommuner i Sverige 

organiserar sitt vägledningsarbete i grundskolan och hur detta sker i relation till Skolverkets 

Allmänna råd - arbete med Studie- och yrkesvägledning. Vi vill skapa en överblick av hur 

några rektorer planerar och lägger upp sitt vägledningsarbete. För att genomföra detta har vi 

intervjuat 8 rektorer i två olika kommuner. Resultatet från intervjuerna har jämförts mot 

skolverkets allmänna råd om vägledning som utgetts av Skolverket samt litteratur och 

forskning i ämnet. Efter avslutat arbete kan vi lyfta fram att rektorerna planerar och 

organiserar sin vägledning olika mellan kommunerna och på vissa områden även så inom 

samma kommun. Rektorerna anser att vägledningen är en viktig och central del av skolans 

verksamhet och upplever att stora delar av det vägledande arbetet fungerar bra. Många av 

rektorerna lyfter fram kompetensen hos studie- och yrkesvägledaren och ser dem som en 

resurs för resten av personalen. Dock har många av rektorerna svårigheter att göra studie- och 

yrkesvägledningen till hela skolans ansvar. Detta kan bero på olika saker, men vissa av 

rektorerna har börjat genomföra självständiga projekt på sin skola för att kunna organisera 

vägledningen på ett annat sätt framöver.  
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1. Inledning 
Utredningar och rapporter som gjorts konstaterar att studie- och yrkesvägledning har stor 

betydelse för ungas vägval1 men trots detta tror vi att det många gånger saknas tydliga 

direktiv och mål för hur studie- och yrkesvägledningen ska organiseras. Enligt de allmänna 

råden som utformats av Skolverket bör rektorn på varje skola göra det tydligt för hur studie- 

och yrkesvägledningen är fördelad mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig 

personal, samt främja ett samarbete mellan dem.2  

 

I en kvalitetsgranskningsrapport gjord av Skolinspektionen3 konstaterar utredarna att 

företrädare från samtliga skolor som deltog i granskningen, uttrycker en stor vilja att 

motverka stereotypa gymnasieval.  Trots detta saknar skolorna i granskningen ett målinriktat 

arbete som syftar till att motverka socialt reproducerade mönster när eleverna ska göra sina 

gymnasieval. Det framkommer vidare i rapporten att personalen saknar kunskap för att 

motverka begränsningar i elevernas gymnasieval, och i flera fall har personalen inte förstått 

vad eller varför målsättningen att motverka stereotypa val är viktig4.  

”Brister i skolans studie- och yrkesvägledning medför att elever i samband med 

gymnasievalet i högre grad hänvisas till sina egna nätverk. Det innebär en ökad risk för att 

sociala mönster reproduceras i elevernas gymnasieval och livsval.”5 

 

Enligt Skolverkets allmänna råd är studie- och yrkesvägledningen hela skolans ansvar6 och 

det är också rektors uppgift att introducera personalen i vad som är meningen med och 

betydelsen av vägledning i verksamheten. Av den orsaken är frågorna i studien direkt riktade 

till rektor i varje verksamhet. 

 

Vi som intresserar oss för denna problematik studerar till studie- och yrkesvägledare och 

jobbar som SYV, och efter viss tid i branschen kan vi se att organiseringen av 

vägledningsarbetet varierar mellan skolor. Det råder spridd uppfattning om vad studie- och 

                                                             
1 Lärarnas Riksförbund (2012). Rapport – effekter av vägledning. hämtad 2015-04-01 
2 Skolverket (2013). Skolverkets Allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning 
3 Skolinspektionen, Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
4 A.a. 
5 A.a. 
6 Skolverket (2013). Skolverkets Allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning 
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yrkesvägledarens roll är bland rektorer, lärare och övrig personal samt involverade i 

skolvärlden7. 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka hur rektorer i kommunala grundskolor ser på studie- och 

yrkesvägledning och hur de organiserar vägledningsarbetet på sina skolor. Arbetet kretsar 

därför kring tre huvudsakliga frågeställningar; 

 
1. Vad anser rektorer i kommunala grundskolor att studie- och yrkesvägledningen ska 

syfta till? 

2. På vilket sätt planerar och organiserar rektorer studie- och yrkesvägledningen? 

3. Vilket stöd använder rektorer i kommunala grundskolor sig av för att organisera 

studie- och yrkesvägledning på sin skola? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 Skolverket (2008). Rapport 3005:1 – Utvärdering och vägledning inom det offentliga skolväsendet 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är studie- och yrkesvägledning? 

Studie- och yrkesvägledning är inte något entydigt begrepp, och i tal om studie- och 

yrkesvägledning kan det ses som en avgränsad del i det större begreppet vägledning8. 

Gunnel Lindh, etablerad forskare inom vägledning och skolutveckling, talar om vägledning i 

vid respektive snäv bemärkelse9. Vägledning i vid bemärkelse innefattar enligt Lindh all den 

verksamhet som kan ses förberedande för framtida val av utbildning eller yrkesvägar och 

livsval. Vägledning i snäv bemärkelse handlar om direkt och personlig vägledning i form av 

samtal, där en professionell vägledare hjälper enskilda individer, ensamma eller i grupp, att 

hantera problem inför sina val av utbildningar och yrken. Vägledning kan syfta på 

vägledningssamtalet som ett specifikt verktyg för vägledaren, men också vara överordnat och 

innefatta allmän information och rådgivning. 10 Det mer specifika Studie- och 

yrkesvägledning i sammanhanget handlar om den vägledande verksamhet som är mer 

specifikt inriktad mot elever och studenter i skolan och deras utbildnings- och/eller yrkesval.  

I denna rapport kommer begreppen studie- och yrkesvägledning och vägledning att användas. 

Yrkesutövarna i fråga kommer att benämnas studie- och yrkesvägledare, (förkortningen) SYV, 

och vägledare för att skapa variation i texten. Ytterligare ett begrepp som ofta förekommer i 

samband med studie- och yrkesvägledning är prao, som står för Praktisk Arbetslivs Orientering.  Prao 

innebär att elever är ute och provar på att arbeta några veckor under sin grundskoletid, och i många fall 

är praon elevernas primära kontakt med arbetsmarknaden 11.  

 

2.2 Vägledningen historiskt 

Vad som faktiskt ska ingå i vägledarens uppdrag i skolan rent organisatoriskt är enligt Göran 

Nilsson omdiskuterat, och han presenterar en tillbakablick i vägledningens historia12. Nilsson 

skriver att Regeringen tillsatte en utredning av vägledningen i skolväsendet 1999, och där 

framkom att många vägledare användes till andra uppgifter som administration och 

kuratorsuppdrag, samt att utredaren fått intrycket av att vägledningen i huvudsak 
                                                             
8 Skolverket (2008). Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 
Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen 
9 Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i vägledningsprocessen 
10 Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i vägledningsprocessen 
11 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5  
12 Lundahl, Lisbeth m.fl. (red. 2010). Att bana vägen mot framtiden 
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uppmärksammade med skolans interna behov än den individuella elevens behov13. Därtill 

ansågs vägledningens praktiska utformning ofta skilja sig från vad som framgår i 

läroplanerna14. Bara några år därpå hade regeringen, efter kritik mot den eftersatta 

vägledningsverksamheten, tillsatt en utvärdering av hur kommunerna genomför och 

organiserar sin vägledning. Resultatet presenterades i rapporten Utvärdering och vägledning 

inom det offentliga skolväsendet 200515, där man bland annat kan läsa om brister i styrningen 

och att utvärderingen av verksamheten överlag är sällsynt. Forskare som Göran Nilsson, 

James Dresch och Anders Lovén lyfter att elevernas och övrig personals förväntningar på 

vägledaren inte alltid är densamma som vägledarens16.  

 

2.3 Skollagen och Lgr 11 

Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning. Elever i grundskolan ska ha tillgång till 

personal med sådan kompetens så att deras behov av vägledning inför val av framtida 

utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses17. Att Sveriges elever ska kunna granska 

olika valmöjligheter för att ta ställning till framtidsfrågor är viktiga strävansmål som rör hela 

skolans personal. Det är också en utgångspunkt för Skolverkets uppdrag att på olika sätt 

främja kvalitetsutveckling av studie och yrkesvägledning18.  

Följande avsnitt är direkt hämtat ur läroplanen för grundskolan Lgr 1119, kapitel 2.6 Skolan 

och omvärlden. 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

 

Mål 

Skolans mål är att varje elev; 

x Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden 

                                                             
13 Nilsson, Göran (red.2010). Att bana vägen mot framtiden s.190 
14 A.a.  
15 Skolverket (2005). Rapport 3005:1 - Utvärdering och vägledning inom det offentliga skolväsendet 
16 Nilsson, Göran (red.2010). Att bana vägen mot framtiden s.192 
17 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
18 Skolverket (2008). Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 
19 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011, kapitel 2.6 Skolan och 
Omvärlden  
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x Har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 
x Har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska; 

x Verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och 

x Bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 
kulturell bakgrund. 
 

Läraren ska; 

x Bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 
x Medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i 
det omgivande samhället. 

 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska; 

x Informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 
och  

x Särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 
x Vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.20 

 

Rektors ansvar 

I senare kapitel 3.8 Rektorns ansvar, står följande;  

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 
Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 
nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att; 

x Samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 
konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 
yrkesinriktning 

x Den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får 
vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning.21 
 

 

                                                             
20 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Kapitel 2.6 Skolan 
och Omvärlden 
21 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011, Kapitel 2.8 Rektors 
ansvar 
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2.4 Skolverkets allmänna råd för studie -och yrkesvägledning 

Skolverket redogör i ett rådgivande material för rektors ansvar och roll i fråga om hur själva 

vägledningsarbetet ska planeras och ges förutsättningar för i verksamheten22. Råden tar tydligt 

upp de delar av Skollagen som berör vägledningsarbetet och vilka som är berörda med ansvar 

i frågan. Det framgår tydligt på vilket sätt rektor skall ansvara för ett kartläggande förarbete 

av sin verksamhet, för att bedöma utgångsläget för arbetet med studie -och yrkesvägledning. 

Det framgår också att vägledare i tjänst ska ha adekvat utbildning för ändamålet och att 

vägledningen ska ge unga verktyg som underlättar deras övergång mellan skola och arbete. 

Verktygen i fråga handlar om att hjälpa dem bygga strategier för väljande, och ge dem 

övergriplig kunskap om studie- och yrkesvägar efter avslutad grundskola.    

 

De allmänna råden är strukturerade i 5 delar; 

1. Att styra och leda arbetet med studie och yrkesvägledning 
2. Personal och kompetens 
3. Undervisning och samverkan – skola, utbildning och arbetsliv 
4. Information inför val av studier och yrken 
5. Vägledningssamtal 

 
 

I samtliga avsnitt tas ansvarsfrågan upp och texten fokuserar på rektor som ”i samtliga 

berörda skolformer har ansvaret för hur arbetet med studie- och yrkesvägledning 

fokuseras.”23  Eftersom huvudmannen är den som ansvarar för hur resurserna tilldelas varje 

skola behöver också fördelningen av dessa resurser utgå ifrån behoven av studie- och 

yrkesvägledningen på respektive skola. För att kunna genomföra detta behöver huvudmannen 

och rektor regelbundet kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.  

 

I råden finns även angivet vilken studievägledarens och lärarens roll i arbetet är och hur deras 

ansvar i vägledningsarbetet ser ut. Denna är emellertid begränsad till det utrymme som rektor 

och huvudman har beslutat att vägledningsarbetet ska ges i verksamheten. Viktigt att notera är 

att råden utgår ifrån bestämmelser i skollagen, läroplanerna och förordningen om 

vuxenutbildning. Med detta sagt är rådgivningen ingen lagstiftad bestämmelse eller 

styrdokument i sig, utan snarare en tolkning som kan fungera som stöd till 

                                                             
22 Skolverket (2011). Skolverkets Allmänna råd; Arbetet med studie- och yrkesvägledning 
23 Skolverket (2013). Skolverkets Allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning s.17 
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skolverksamheten24. Skollagen ställer krav på studie- och yrkesvägledning och på skolverket 

sägs följande; 

”Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses. Att Sveriges elever ska kunna granska olika valmöjligheter 

och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga strävansmål som rör hela skolans personal. Det 

är också en utgångspunkt för Skolverkets uppdrag att på olika sätt främja kvalitetsutveckling 

av studie och yrkesvägledning”25 

 
Skolverkets allmänna råd får mycket plats i denna studie på grund av att det är den gällande 

rådgivning som finns kring hur studie- och yrkesvägledning bör organiseras enligt Skolverket. 

Råden får bara undantas om rektor och huvudman på annat sätt har organiserat studie- och 

yrkesvägledningen så att den tillfredsställer bestämmelserna i Skollagen26. 

 

2.5  Lärarnas riksförbund 

Lärarnas riksförbund är en facklig organisation som våren 2012 tog fram en rapport27 som 

presenterade hur en svag tillgång på studie- och yrkesvägledning i grundskolan bidrog till 

ökade avhopp i gymnasieskolan bland unga. Samtidigt som en hög vägledningstäthet bidrog 

till fler programbyten under gymnasietiden, främst bland pojkar. I Förbundets slutsatser 

beskrivs följande;  

”Alla elever får inte den studie- och yrkesvägledning som de har rätt till. 2011 hade den 

kommun med högst studie- och yrkesvägledartäthet en heltidsanställd studie- och 

yrkesvägledare per 106 elever, den med lägst en per 3 333 elever. Enligt svensk forskning har 

detta sin grund i avsaknaden av styrning av verksamheten, som i princip har varit obefintlig 

sedan kommunerna tog över ansvaret för verksamheten samt att staten avskaffade regleringen 

av densamma”.28 

Lärarnas riksförbund önskar stärka studie- och yrkesvägledningens position i skolan och vill 

se ett statligt huvudmannaskap av skolan. De anser att resursfördelningen av vägledning ska 

vara kompensatorisk och utjämna skillnader mellan kommuner med olika hög andel 

                                                             
24 Skolverket (2013). Skolverkets Allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning s.7-9 
25 Skolverket (2015). http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/fakta  
    Skollagen (2010:800). Kapitel 2 – Övergripande mål och riktlinjer 
26 Skolverket (2015). Skolverkets Allmänna råd: Arbete med studie- och yrkesvägledning s.9 
27 Lärarnas Riksförbund (2012) Effekter av vägledning 
28 Lärarnas Riksförbund (2012) Effekter av vägledning s.5 
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avhoppande elever29. Men det finns även forskare30 som enats om att vägledningsarbetet getts 

snålt utrymme i skolans verksamhet och att både elever, föräldrar och skolpersonal har 

varierande kunskaper om vad studie- och yrkesvägledarens funktion innebär.31 

 

2.6  Organisering av vägledning på kommunal nivå 

Studier kring vägledning görs med jämna mellanrum i Sveriges kommuner, och i båda våra 

undersökningskommuner finns kortfattade mål för vad vägledningen ska syfta till. Det 

förekommer flertal rapporter om vägledningens betydelse och vikt från Skolverket32, samt 

från de fackliga organisationerna Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Förhållandevis 

lite av det utgivna materialet lägger sig i den direkta organisationen av vägledningen, vilket 

lämnas till huvudmännen att själva råda över. Dock finns regler kring att elever i både 

kommunal och friskoleverkssamher ska ha tillgång till kvalificerad studie- och 

yrkesvägledning i båda kommunerna.  

 

2.7 Södra kommunen 

I Södra kommunen har Bildningsnämnden skapat en plan med riktlinjer för studie- och 

yrkesvägledning inom bildningsnämndens område. Denna plan omfattar dock inte 

friskoleverksamheten i kommunen. Planen säger bland annat att studie- och 

yrkesvägledningen i Södra kommunen ska vara kontinuerlig och integrerad i utbildningen. På 

varje skolenhet och på Jobb- och Kunskapstorget ska det finnas en plan för studie- och 

yrkesvägledning. Planen ska utformas utifrån skolverkets allmänna råd; Arbete med studie- 

och yrkesvägledning. 

 

I planen nämns också hur utbildningskontoret ska verka för en gemensam 

kompetensutveckling för att stärka vägledningsarbetet genom kontakter mellan skola, 

näringsliv och nätverksarbete. Den centrala planen går emellertid inte in mer detaljerat på hur 

de lokala planerna på varje skolenhet ska se ut, annat än att de utformas utifrån Skolverkets 

allmänna råd; Arbete med studie- och yrkesvägledning. Denna handlingsplan är i samband 

med vår studie ännu på remiss fram till hösten 2015, och kan därför inte fullt ut tjäna som stöd 

                                                             
29 Lärarnas Riksförbund; http://www.lr.se/omlr/varvision.4.4b9f119a1262fc9765b8000500.html 2015-03-30 
30 Se Nilsson, Dresch & Lovén, Lundahl m.fl.(2010) Att bana vägen mot framtiden 
31 Lisbeth Lundahl och Göran Nilsson m.fl. (2010). Att bana vägen mot framtiden 
32 Skolverket (2009). Kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning – 36 lärande exempel.  
Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
Samt Skolverket (2008). Kvalitet i studie- och yrkesvägledning– hela skolans ansvar 
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för rektorerna i Södra kommunen. Däremot har alla kommunala grundskolerektorer i Södra 

kommunen blivit erbjudan att delta i arbetet som föreligger bestämmelserna, varpå vi kan se 

att de bör vara insatta i kommunens målsättningar och strategier för hur vägledningen ska 

fungera.  

 

2.8 Norra kommunen 

Norra kommunen har i sin tur gjort en förfinad version av Skolverkets allmänna råd; Arbete 

med studie- och yrkesvägledning. Denna plan har verksamhetschefen för studie- och 

yrkesvägledarna i Norra kommunen arbetat fram, tillsammans med studie- och 

yrkesvägledarna. Detta för att göra det mer begripligt för skolledare i respektive grundskola 

och gymnasium. Verksamhetsplanen ska ge ett övergripande syfte och mål med studie- och 

yrkesvägledningen i Norra kommunen. Planen bygger på bygger på Skollagen, 

skolförordningar, läroplaner och Skolverkets allmänna råd; Arbete med studier- och 

yrkesvägledning, och ska utgöra ett stöd för det lokala arbetet med vägledningsfrågor. I de 

allmänna råden tydliggörs att det är rektor som ger riktlinjer och förutsättningar för pedagoger 

och studie- och yrkesvägledare, till att ge eleven goda förutsättningar för att kunna göra väl 

underbyggda studie och yrkesval. Även i Norra Kommunen är verksamhetsplanen ännu på 

remiss och kommer ut som tryckt material under hösten 2015.  

 

 

2.9 Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning  
I en kvalitetsgranskning gjord av Skolinspektionen 201333 lyftes vikten av studie- och 

yrkesvägledning i skolans verksamhet. Utredarna för inspektionen påpekar att samhället idag 

är föränderligt och att individer ofta byter karriärbanor. Flexibilitet är ett hett ord som 

återkommer ofta i denna rapport. Det menas att arbetsmarknaden inte ser ut som den gjorde 

för 30 år sedan och kommer inte om 20 år se ut som den gör idag. Eleverna behöver därför 

stöd och förberedelse för att kunna vara flexibla och inte nischas in i att hitta ”sitt yrke” och 

räkna med att arbeta inom det området hela sitt yrkesverksamma liv. Enligt Skolinspektionen 

måste därför studie- och yrkesvägledning få en verklig innebörd på skolorna och att den blir 

en helhet för lärare och elever34. Skolinspektionen menar att det i all undervisning går att 

relatera ämnen i grundskolan till aktuella yrkesområden, genom detta skapas mer motivation 

hos eleverna samt att det ger dem en viktig kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet. Det 

                                                             
33 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
34 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
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framkom även att elever efterfrågar mer styrning och hjälp och individuella samtal under 

skoltiden inför sitt val till gymnasiet. Detta kan då tolkas som att eleverna inte förberetts över 

tid för att kunna göra väl underbyggda val. Konsekvenserna av det är att eleverna blir mer 

passiva än aktiva i sina val och väljande, vilket resulterar i att de blir mer sårbara när skolan 

inte hjälpt dem i att kunna ta ansvar för sin egen framtid35. 

 

Det har därtill gjorts en granskning över rektorers ledningsansvar på sina skolor36 med grund i 

läroplanens avsnitt 2.8 Rektors ansvar.37 I denna gransknings lyfter Skolinspektionen 

rektorers sätt att skapa riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesvägledning ska 

kunna bli hela skolans ansvar och en integrerad del av elevernas utbildning. Denna innefattar 

också granskning av huruvida det finns rutiner för planering och uppföljning, samt om målen 

och resultaten internt på skolan utvärderas för att förbättra kvaliteten på studie- och 

yrkesvägledning. Rapporten menar att det krävs att rektor och huvudman planerar och ser till 

att det vägledande arbetet implementeras i verksamheten, samt att det sker en uppföljning för 

att säkerhetsställa elevernas rättigheter gällande målen. De brister som skolinspektionen fann 

angående studie- och yrkesvägledning pekar på att det är brist på styrning och ledning i 

verksamheten, samt att det inte finns fungerande system för planering, uppföljning och 

utvärdering av studie- och yrkesvägledningen bland de skolor som förekom i granskningen. 

”Studie- och yrkesvägledning framstår som ett uppdrag som ingen vill ta ansvar för. 

Huvudmannen lämnar över ansvaret till rektor som i sin tur lämnar vidare till den 

enskilda vägledaren” 38 

 

Vidare beskriver granskningsrapporten att elever har getts stöd inför deras gymnasieval, 

men sällan i samband med andra val. Insatser för arbetslivsorientering samordnas inte 

och blir otydliga och osammanhängande för eleverna. De insatser som skolan gör i 

samband med elevernas gymnasieval, exempelvis vägledningssamtal och besök på 

gymnasieskolor, ligger ofta sent i årskurs 9 och har inte föregåtts av tidigare 

vägledningsinsatser eller undervisning med uttalat syfte att förbereda eleverna för 

studie- och yrkesval39. Granskningen säger också att studie- och yrkesvägledningen är 

organiserad på olika sätt på olika skolor, ibland är vägledaren anställd av skolan och 

ibland av annan huvudman och har då sin arbetsplats på flera skolor i samma kommun.  

                                                             
35 Skolinspektionen (2013) Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
36 A.a. 
37 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011, Kapitel 2.8 
38 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 s.30 
39 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 s.16 
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Problemet, menar granskningen, ligger i ansvarsfördelningen, men oavsett vem som är 

chef för studie- och yrkesvägledningen har både rektor och huvudman ansvar för att se 

till att eleverna får studie- och yrkesvägledning som är deras rättighet. Enligt 

bedömning i granskningen ger huvudmännen skolorna förutsättningar för att kunna 

bedriva vägledning, det innebär dock inte att eleverna får den vägledning som de har 

rätt till. Bristen på rektors ansvar vad det gäller system, rutiner, uppföljning och 

utvärdering av målen av studie- och yrkesvägledning är det som är vanligast 

förekommande. Många rektorer har enligt rapporten inte förstått att studie- och 

yrkesvägledning är ett uppdrag för hela skolan och att eleverna behöver kontinuerlig 

vägledning. Det som ska vara hela skolans ansvar enligt de nationella styrdokumenten40 

har blivit ingens ansvar i den enskilda skolan. Huvudmän och rektorer lägger över 

ansvaret för vägledningen på den enskilde vägledaren41. 

 

Ytterligare diskussion om kvaliteten inom studie- och yrkesvägledningen tas upp av Thomas 

Johansson42, som är ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje kommun. Johansson menar 

att kommunens utvecklingsplan och kvalitetsredovisningar i Södertälje inte ger en 

heltäckande bild av skolornas verksamhet och därmed inte ger en tillräckligt bra överblick för 

om något inte fungerar. Johansson tror att kvaliteten kan mätas genom en tydlig målbild med 

vad som förväntas av studie och yrkesvägledningen, och att en mätning görs utefter hur man 

upplever att dessa mål har uppnåtts. Enligt Johansson finns ännu mycket att utveckla på den 

punkten i kommunen. Han lyfter svårigheten i att mäta kvalitet, ”Hur definierar man att man 

fått en bra vägledning?” Och säger att om vägledarna ska finnas kvar som yrkesgrupp så kan 

det bli aktuellt att mäta mer kring områden som omval, uppföljning och vad som händer med 

eleverna efter studierna. Medan områden som tillgänglighet, närhet och service kan bli 

svårare att mäta så att det blir jämförbart43. Johansson menar att samverkansuppgiften bland 

Studie- och yrkesvägledarna i den egna kommunen är åsidosatt och att rektorerna reducerat 

deras uppgift till att handla om informationssökande inför gymnasievalet. Han anser att 

vägledarna måste komma in mer i arbetslaget eftersom vägledningen ”inte bara är en fråga för 

vägledaren”.44 

                                                             
40 Skolinspektionen (2013). kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
41 A.a.  
42 Skolverket (2008). Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – Hela skolans ansvar  
43 Skolverket (2008). Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – Hela skolans ansvar s.30-31 
44 Skolverket (2008). Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – Hela skolans ansvar s.31 
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3. Tidigare Forskning 

3.1 Vägledningssamtal och vägledarens uppgifter på skolan 

I Skolverkets publikation ”Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar”45 har 

författarna Kerstin Brohagen, Jan Lindblom och Eva Laurelli skapat ett material med 

bakgrund av regeringsuppdraget om att stödja kvalitetshöjning av studie- och 

yrkesvägledningen i skolan. I rapporten redovisas olika perspektiv på kvalitet inom studie- 

och yrkesvägledning grundat på intervjuer med forskare, politiker, kommunföreträdare och 

andra nyckelaktörer inom fältet. Elisabeth Nordström, som är verksamhetsansvarig för 

området utbildning vid Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) beskriver i första kapitlet46 

det ökade problemet med avhopp, omval och upplevelsen av felval hos elever i 

gymnasieskolans program. Hon menar exempelvis att tidsfaktorn begränsar antalet samtal 

som eleverna har tillgång till i grundskolan och att SYV måste vara effektiv för att nå 

eleverna.  

”Alla har mycket att tjäna på om skolan kan få barn, ungdomar och elever att lära känna sig 

själva, sina styrkor och intressen. Därför är det viktigt att de här samtalen återkommer under 

alla åren i grundskolan”.47 

 

Anders Lovén, aktiv forskare och lektor på Lärarhögskolan i Malmö, lyfter en analys av 

vägledningssamtal i sin forskningsstudie Kvalet om valet enligt följande: 

”… vägledarna dominerade samtalen och stegvis lotsade eleverna till ett slutgiltigt val. I 

samtalen gavs mycket information från vägledarna och en del uppfattades inte av eleverna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att syoverksamheten inte fått tillräcklig genomslagskraft 

i skolans vardag. Vägledarnas roll har blivit att främst genom vägledningssamtal i årskurs 

nio hjälpa eleverna att göra väl övervägda val. Dessa samtal kan också beskrivas som möten 

med vissa inbyggda ritualer - Vägledarna tog initiativet, utfrågade eleverna, fortsatte med att 

ge information och lotsade därefter eleverna mot ett beslut. En sådan beskrivning är 

självfallet förenklad, men ger trots det en bild av en vägledning som är hårt inramad av 

faktorer som vägledare och elever hade svårt att frigöra sig ifrån”48. 

                                                             
45 Skolverket (2009). Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 
46 Skolverket (2008). Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar s.16 
47 Skolverket (2008). Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar s.17 
48 Lovén, Anders (2000) Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan 
s.44 
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Lovén menar alltså att samtalen i förberedelse för gymnasievalet har en betydelsefull roll i 

möjligheten att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val, men att uppgiften stagnerat till 

att följa ett arbetsmönster och att studie- och yrkesvägledningen inte integrerats tillräckligt i 

skolans övriga verksamhet49.  

 

I likhet med Nordström visar Lovén, tillsammans med James Dresch i en annan studie,50 att 

elever har stort behov av samtal med studie- och yrkesvägledaren inför sitt gymnasieval. Men 

att många elever upplevde i efterhand att de inte får den tid de önskar av vägledaren, att de 

inte fått svar på de frågor de hade, samt hjälp på det sätt de hade tänkt sig innan de besökte 

vägledaren. Elevernas syn på studie- och yrkesvägledaren och vägledarens uppdrag enligt 

studien tycks handla till stor del om information om utbildningar och yrken, att få diskutera 

situationen inför gymnasievalet och att identifiera sina starka och svaga sidor. I senare 

intervjuer med eleverna framkommer att många inte visste vad de kunde förvänta sig av mötet 

med vägledaren51.  Men det är inte bara elever som är osäkra på vad som kan väntas av 

vägledaren på skolan. I samband med Utvärderingen av vägledning inom det offentliga 

skolväsendet 2005 stod klart att uppfattningen om studie- och yrkesvägledarens uppgifter är 

diffusa även för skolledare, lärare och övrig skolpersonal, samt att man sett brister i styrning 

och utvärdering av den vägledande verksamheten i många kommuner52.  

 

 

3.2 Information om framtida studie- och yrkesval 

I en fallstudie gjord av Skolverket studerades gymnasiemarknaden ur fyra olika perspektiv 

och presenterades i form av rapporten 394: Det svåra valet. I studien presenteras bland annat 

hur studie- och yrkesvägledare, rektorer och elever i grundskolan ser på vägledningen och 

informationen inför gymnasievalet. Eleverna menar att informationen om framtida yrken och 

studier har erbjudits dem genom föreläsningar, samtal, studiebesök på arbetsplatser och öppna 

hus. Dock påstår eleverna att de individuella samtalen kom igång först i årskurs 9, men att 

deras oro för gymnasievalet och vilka betyg som krävs för antagning började långt tidigare53. 

Vid intervjuer med studie- och yrkesvägledare säger att de som vägledare är noga med att 

eleverna inte bara får information om studie- och yrkesval och gymnasieprogram ur nationellt 

                                                             
49 Lovén, Anders (2000) Kvalet inför valet: Om elevers förväntningar och möten med vägledare i grundskolan 
50 James Dresch och Anders Lovén (2010). Att bana vägen mot framtiden, kapitel 3; ungas vägar och val 
51 James Dresch och Anders Lovén (2010). Att bana vägen mot framtiden, kapitel 3; ungas vägar och val s.48 
52 Skolverket (2005). Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet dnr:2004:03 201 
 Nilsson, Göran (2010). Att bana vägen mot framtiden, kapitel 4; Vägledningens styrning och ramar 
53 Skolverket (2013). Rapport 394: Det svåra valet – elever val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader 
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perspektiv, utan även om vilka skolor som finns lokalt för eleverna att kunna göra jämförelser 

och välja skola. Både studievägledarna och eleverna i studien talar om den oro som eleverna 

känner för att inte komma in på sitt förstahandsval, samt elevernas rädsla för att valet ska vara 

avgörande för hela deras framtid. Flera elever menar att de känner att de valt fel under 

gymnasietiden och väljer att byta program. Dessa elever riskerar att hamna efter i sina studier 

och kanske börja om första året i gymnasieskolan, vilket förlänger deras studietid. Eleverna 

upplever vidare att de inte fått några konkreta tips om hur de skulle förhålla sig till den 

information som gavs vid valet, både från skolor och studie- och yrkesvägledaren i 

grundskolan54. 

 

3.3 Prao - en del i vägledningens verksamhet 

En del i den breda vägledningen55, som innefattar samarbete med yttre aktörer, nätverkande 

med företag och kontakt med yrkeslivet kan antas vara praon i skolan. I Anders Lovéns 

senaste forskningsrapport56 lyfter han fram nyttan med praon i grundskolan, och framhåller att 

det är mycket negativt att skolor i allt större grad drar ner på praon för ungdomar. 

Nedskärningarna sägs handla om att skolorna upplever merarbete kring praon och att man i 

flera kommuner valt att avverka tiden för prao på grund av brist på prao-platser, 

arbetsmiljöverkets krav, samt att praon inte blir meningsfull för eleverna på grund av de två 

tidigare orsakerna. I Lovéns studie har 750 elever i årskurs nio svarat på frågor om praon, och 

36 % anser att de haft nytta av praon inför deras gymnasieval och att 61 % av eleverna vill ha 

kvar praon i grundskolan. Av de 61 % som önskade detta hade hälften aldrig haft ett 

sommarjobb och såg praon som en möjlighet att knyta kontakter. Lovén framhåller att 

resultatet i Skolverkets Rapport 2003:157 visar att eleverna tycker att praon är viktig och att 

det bidragit till deras förståelse om sig själva och yrkesalternativ, och att praon därför inte kan 

ersättas med studiebesök eller flyktiga möten med yrkesrepresentanter.  

 

3.4 Vägledningens organisation och förslag på förändring 

Jan Axelsson har publicerat en studie som kartlägger vägledningen i Västerbottens region58. 

Studien visar att studie- och yrkesvägledare i Västerbottenskommunerna upplever att 

                                                             
54 Skolverket (2013). Rapport 394: Det svåra valet – elever val av utbildning på olika slags gymnasiemarknader 
55 Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i studie och yrkesvägledningsprocessen 
56 Skolverket (2008). Kvalitet i Studie- och yrkesvägledning – Hela skolans ansvar s.50-52 
57 Skolverket (2003). Rapport 2003:1 - Föreställningar om skola och arbetsliv 2003 
58 Axelsson, Jan (2013). Kartläggning av studie- och yrkesvägledningen i Västerbotten samt förslag till 
organisation 
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vägledningsarbetet i deras kommun inte uppfyller kriteriet att vara hela skolans ansvar, och att 

rektor i allt för många fall saknar kunskap i området, som i sin tur går ut över rektors förmåga 

att organisera arbetet. Studie- och yrkesvägledarna i studien efterfrågar en formaliserad 

samordning och en centrumbildning av vägledningen i kommunerna, men betonar samtidigt 

att om vägledningsverksamheten hamnar utanför skolorna skapar det en distans till de som 

söker vägledning. Axelsson ger förslag på organisatoriska åtgärder som skulle kunna stärka 

vägledningsuppdraget, så som att göra en inventering av vägledarnas kompetensutvecklings-

behov och en plan för att fortbilda rektorer och lärare på området studie- och yrkesvägledning. 

Det skulle enligt Axelsson i så fall bli den första i sitt slag i Sverige och det skulle innebära att 

vägledningen på ett mer naturligt sätt blir hela skolans ansvar. Vidare föreslår han förslaget att 

skapa ett centra för vägledning med fokus på tre huvudområden; stöd till Umeå Kommun, 

stöd specifikt inriktat till de små kommunerna och stöd till hela regionen.  Vägledningscentrat 

skulle arbeta för att planera, leda och organisera det vägledande arbetet men ännu har kvar 

varje vägledare på respektive skola. Vägledningscentrat skulle ledas av Bildningsnämnden i 

kommunen, som i flera nedstigande led delegerar arbetet till rektorerna i kommunen att 

utföra.  

 

Axelsson lyfter att ett flertal kommuner har skapat handlingsplaner för hur studie- och 

yrkesvägledningen ska verka, men att Västerbottens kommuner inte hör till dessa. Och 

Axelsson föreslår att ett sådant dokument upprättas för att tydliggöra hur vägledningen ska 

fungera samt att praon ska ingå i detta med en kontinuerlig koppling till lokalt näringsliv. 

Fortsatt skulle sedan lokala arbetsplaner för vägledning på varje skola upprättas som bygger 

på den centrala handlingsplan som skapats centralt i varje kommun59.  

                                                             
59 Axelsson, Jan (2013). Kartläggning av studie- och yrkesvägledningen i Västerbotten samt förslag till 
organisation 
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4. Metod 
I all vetenskaplig forskning används metoder för avgränsning, insamling och bearbetning av 

empiri. Metodavsnittet nedan syftar till att beskriva processen med att välja ut, samla in och 

bearbeta empirin, samt framhålla etiska överväganden kring insamlandet och studiens 

tillförlitlighet.  

 

Då studien syftar till att undersöka hur rektorer ser på studie- och yrkesvägledning och väljer 

att organisera den, utgörs empirin av kvalitativa intervjuer med de rektorer som valt att delta 

som informanter. Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod lämpar sig för vårt syfte, 

eftersom vi söker enskilda rektorers syn på studie- och yrkesvägledning och därför ämnar 

skapa fördjupad kunskap inom ett särskilt område. Metoden är enligt Jan Trost att föredra om 

syftet är att tolka och förstå den intervjuades tankar och upplevelser kring ett ämne60. 

 

4.1 Datainsamling 

Datan i resultatet utgörs av kvalitativa intervjuer med 4 rektorer i vardera två kommuner.  

Intervjuerna i studien är semi-strukturerade61. Det vill säga att de, enligt Trost samt Kvale, 

utgår ifrån en intervjuguide med övergripande frågeställningar och teman för samtalen, men 

har lämnat utrymme för informanterna att utvidga sina svar och därmed själva lyfta fram 

ämnen som är av betydelse för dem62. Intervjuguiden för denna studie utgår från våra 

huvudfrågeställningar; Vad anser rektorer att studie- och yrkesvägledningen ska syfta till, Hur 

planerar och organiserar rektorer studie- och yrkesvägledningen, samt vilket stöd använder sig 

rektor av i arbetet med studie- och yrkesvägledning? Utifrån dessa tre har ytterligare 

följdfrågor formats för att ge fyllig empiri vid intervjuerna 63 (intervjuguiden bifogas som 

bilaga). 

 

Vi kontaktade några rektorer via mail med en förfrågan om de ville delta i en intervju, valet 

att maila var en fråga om tid. Några rektorer svarade inte på mailet varpå de istället blev 

uppringda med frågan om att delta. Frågan om deltagande mottogs positivt och i de fall där 

                                                             
60 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer 
61 Bryman, Alan (2011) Metoder för samhällsvetenskaplig forskning vol.1 
62 Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer 
    Kvale, Steinar (2002). Den kvalitativa forskningsintervjun uppl. 2 
63 Kvale, Steinar (2002). Den kvalitativa forskningsintervjun uppl. 2 
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rektorer kunde avvara tid för intervjun, som höll sig kring 30 minuter, bestämdes tid och plats 

samt genomförandet av intervjun både via mail- och telefonkontakt. Alla intervjuer 

genomfördes på rektorernas kontor respektive arbetsplats och spelades in.  

 

4.2 Bearbetning av empiri och analys 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats enligt transkriberingsregler av Åbo Akademi64.  

Efter transkribering följe ett metodiskt bearbetande av att dela in svaren(empirin) i kategorier 

och teman som framgick från intervjuerna. Empirin delades in efter de tre 

huvudfrågeställningarna, därefter sammanställde vi likheter och skillnader i informanternas 

svar för att kunna besvara ovanstående frågeställningar. Den bearbetade empirin utgjorde 

studien presenterade resultat. 

 

Resultatet analyserades sedan gentemot Skolverkets allmänna råd; arbete med studie och 

Yrkesvägledning65 och är strukturerat utefter rådens fem avsnitt. I analysen finns dessutom 

härledning till tidigare forskning, intervjuer med forskare och yrkesrepresentanter, samt 

rapporteringar på området studie- och yrkesvägledning. Skolverkets allmänna råd får mycket 

plats i studien på grund av att det är den gällande rådgivning som finns kring hur studie- och 

yrkesvägledning bör organiseras enligt Skolverket. Råden får bara undantas om rektor och 

huvudman på annat sätt har organiserat studie- och yrkesvägledningen så att den 

tillfredsställer bestämmelserna i Skollagen66. 

 

4.3 Urval 

Informanterna, i detta fall rektorer, som ombetts att delta i denna studie är inte utvalda med 

hänsyn till annat än att de är verksamma inom samma kommun. Informanterna är valda 

genom ett icke sannolikhetsurval, vilket menas att de är valda med hänsyn till att deras svar 

kan tänkas ge svar på våra frågeställningar och ge ett jämförbart resultat67. Studien tar inte 

hänsyn till fakta om deras respektive skolor, elevunderlag, upptagningsområde eller 

geografisk punkt.  

                                                             
64 Åbo Akademi (2015). Transkriberingsregler av Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi 
http://web.abo.fi/arkiv/etn/dokument/blanketter/transkribregl.pdf hämtad 23.04.2015 
65 Skolverket (2013). Skolverkets Allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning 
66 Skollagen (2010:800). Kapitel 2 – Övergripande mål och riktlinjer 
67 Bryman, Alan (2011) Metoder för samhällsvetenskaplig forskning vol.1 
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Tanken är inte att peka ut de skolor som valt att delta i studenternas studie, utan snarare skapa 

en bild av hur rektorer kan resonera i relation till de allmänna råden, samt bidra till reflektion 

och inspiration till alternativa tankesätt kring vägledning i grundskolan.  

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I arbetet med denna studie har Vetenskapsrådets utgåva God Forskningsed68 samt 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning69  fått vara 

utgångspunkten för studiens upplägg, och etiska överväganden krig intervjuteknik och 

bearbetning av data/empiri. Hänsyn har tagit till samtyckeskravet, integritetskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet70.  

 

Deltagarnas integritet har skyddats (integritetskravet) genom att avkoda kommunernas namn 

och kallar den för Södra kommunen och Norra kommunen, samt kalla rektorerna med 

fingerade namn och könlösa identiteter i löpande text. Informanternas namn har avkodats till 

att bara heta Rektor A, B, C och D (fingerade namn) i Norra kommunen och Rektor 1,2,3 och 

4 (fingerade namn) i Södra kommunen.  Vi har även, med inspiration av Steinar Kvale71, valt 

att avkoda saker som kön, ålder, samt dialekt och ordval i transkriberingen av intervjuerna, för 

att förhindra identifikation av våra informanter.  

 

Inbjudan till intervjun gick ut via mail där rektorerna inte visste vilka mer som blivit inbjudna 

att delta. Det har varit frivilligt för rektorerna att delta i våra intervjuer och vi har även 

erbjudit dem att ta del av vår rapport efter avslutat arbete innan det offentliggörs 

(informationskravet). Alla deltagare har fått samtycka till våra intervjufrågor, till att vi spelar 

in materialet (samtyckeskravet) och godkänna att vi använder materialet till vår studie och 

publiceras offentligt som del i vårt examensarbete (nyttjandekravet). 

 
 

                                                             
68Vetenskapsrådet (2011) God Forskningsed https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ hämtat 2015-
04-21 
69 Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
70 Vetenskapsrådet (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  s.6 
71 Kvale, Steinar (2002). Den kvalitativa forskningsintervjun uppl. 2 
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4.5 Tillförlitlighet 

I enlighet med forsknings principer, beskrivna av Alan Bryman72 och Vetenskapsrådet73 har vi 

tagit hänsyn till att studien ska vara tillförlitlig, och primärkällan för våra resultat är direkta 

intervjuer med rektorer i kommunal grundskola. I fråga om validitet, som handlar om 

huruvida forskningens material är relevant för studien syfte74, är intervjuguiden som bäddar 

för det insamlade materialet riktade direkt till den grupp som studien tänkt undersöka, alltså 

rektorer och deras syn på studie- och yrkesvägledning. Vidare är källorna vi använd för att 

analysera materialet till stor del utgivna av staten (Skolverket). I fråga om deras trovärdighet 

och orsaken för oss att använda just dessa, kan vi bara gå så lång att vi påstår att en 

övervägande majoritet i skolvärlden använder samma material i skolans dagliga verksamhet. 

Ytterligare analysmaterial i detta arbete utgörs av studier från forskare som tillhör etablerade 

universitet och högskolor med fakulteter som utbildat studie- och yrkesvägledare så länge de 

funnits. Valet av forskare ökar studiens reliabilitet75, då vi använder både verksamma 

kommunalt anställda rektorer som källa för empiri men även analysmaterial i form av kända 

forskare och Skolverkets utgåvor.  

 

Enligt Bryman minskar studiens trovärdighet om dess data/empiri inte är i samtid med det 

utgivna resultatet76 och vi har därför sett till att intervjuerna i denna studie har skett nära inpå 

vår skrivna rapport. Endast en vecka har gått mellan insamlingen av empirin och 

bearbetningen av densamma. Dock kan denna studie inte anses vara representativ för en hel 

yrkesgrupp på grund av sin avgränsning77. Vår studie riktar sig bara till två enskilda 

kommuner som inte kan var representativa för resten av riket eller därutöver.  Studien kan 

måhända ändå ge en fingervisning till hur rektorer ser på och organiserar studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan.  

 

                                                             
72 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder uppl.1 
73 Vetenskapsrådet (2011) God Forskningsed https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ hämtad 
2015-04-21 
74 Hartman, Sven (2008). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 
75 Hartman, Sven (2008). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 
76 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder uppl.1 
77 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer 
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5. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna med alla rektorer som medverkat i studien. 

De personer som intervjuades anges med fiktiva namn, såsom Rektor A, B, C och D i Norra 

kommunen, samt Rektor 1,2,3 och 4 i Södra kommunen. Empirin är presenterad efter studiens 

tre frågeställningar. Det vill säga; vad rektorer anser att vägledningen ska syfta till, på vilket 

sätt de planerar och organiserar vägledningen, samt vilket stöd de använder sig av för att 

organisera studie- och yrkesvägledningen på sin skola.  

 

5.1 Vad anser rektorer i kommunal grundskola att studie- och 
yrkesvägledning ska syfta till? 

Intervjuerna med rektorerna har gett svar som skiljer sig på många punkter, men gemensamt 

för dem oavsett kommun är att de anser att studie- och yrkesvägledaren har en betydelsefull 

roll för elevernas val till gymnasiet. Överlag var förberedelser för och information om 

gymnasievalet något som dominerade SYVs uppgifter på alla skolor i studien. Två rektorer i 

vardera av kommunerna poängterade även att SYV har en central roll som ska genomsyra 

skolans verksamhet från årskurs 1 till 9. Flera rektorer lyfter fram att studie- och 

yrkesvägledningen ska verka för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val. Rektor 3 i 

Södra kommunen beskriver det kort som; 

”att varje elev som lämnar oss i årskurs 9 ska känna att de har fått svar på sina frågor, och 

att de har gjort ett väl underbyggt val till gymnasiet.78” 

 

Studie- och yrkesvägledaren har enligt rektorerna i stora drag 4 huvuduppgifter; Individuell 

elevkontakt via samtal, information till föräldrar, samordning av prao och kontakt med elever 

som riskerar att inte blir behöriga till gymnasieskolan. Det sistnämnda är också en del av 

arbetet inom elevhälsoteamet, där SYV i på alla skolor är inräknad. Fem av åtta rektorer 

nämner att SYV även utför ett proaktivt arbete som ska förebygga felval, avhopp och att 

elever får motivation till att bli behöriga till gymnasieskolan. Rektor 2 i Södra kommunen 

utmärker sig med sin syn på SYV som en del i skolans kvalitetsutvecklande arbete. Hen 

poängterar vidare att SYV i största allmänhet har en central och organisatorisk roll på skolan 

och att denne är drivande i en kartläggning som de gör och som uppmärksammar hur lärarna 

                                                             
78 Intervju med Rektor 3 i Södra kommunen 2015-04-29 
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arbetar med vägledning i sina skolämnen. Denna kartläggning syftar till att se hur 

vägledningsarbetet skulle kunna integreras i skolämnena och komma lägre ner i årskurserna.  

 

Flera rektorer beskriver att de ser en förändring av vägledningens funktion, att den framöver 

ska bli en mer integrerad del av undervisningen och pågå under hela skoltiden. Rektor 2 och 3 

beskriver att deras studie- och yrkesvägledare har en särskilt betydelsefull roll i arbetet med 

att integrera vägledningsarbetet i skolämnena. Den nya verksamhetsplan eller strategin som 

nyttjas tar bland annat fasta på att vägledningen ska integreras mer i skolans övriga 

verksamhet och även genomsyra olika skolämnen. Detta är något som rektorerna i Södra 

kommunen ser lite olika på. Rektor 2 i Södra kommunen är själv mycket intresserad av ämnet 

och av att hålla sig uppdaterad inom forskning på området, och hen har tillsammans med sin 

Studie- och yrkesvägledare på skolan startat en grundlig kartläggning av hur lärarna använder 

och kan använda sig av vägledande inslag i sina ämnen. Rektor 2 beskriver det som;  

 ”I nuläget i flera ämnen så kör lärarna på själva baserat på innehållet i kursen och var de 

vill gå på besök som fokuserar mot innehållet i kurserna och examensmål. Men man kan inte 

säga att vi har en noggrann beskrivning av vad som faktiskt görs i varje ämne och hur det 

skulle kunna länka till vägledningen på skolan, på detaljnivå. Det har aldrig gjorts alltså på 

den här skolan och lärarna har inget sådant material med planering för hur besöken ska 

göras som syftar till yrkeskunskap, snarare är de knutna till vad kursen binder upp besöken 

till att handla om”.79  

 

Några rektorer i Södra kommunen framhåller tydligt att studie- och yrkesvägledningen ska 

vara hela skolans ansvar. Rektor 4 i Södra kommun menar att Skolverkets allmänna råd 

tydligt framhåller att även lärare och övrig skolpersonal ska vara delaktiga i den vägledande 

verksamheten. Hen fortsätter och menar att man lätt kan ledas att tro att vägledningen också 

skulle kunna få ta en större plats i skolans verksamhet rent tjänstemässigt, men att så har det 

inte blivit, och hen säger;  

”utifrån styrdokumenten har det låtit som att det ska finnas mera SYV och mera tid genom 

hela skolan, mer kurator, mera psykolog, och att det ska finnas mer... Men egentligen så har 

man inte utökat tiden utan bara att det ska finnas tillgängligt för flera.”80 

 

Vidare är Praon enligt alla rektorer ett arbete för studie- och yrkesvägledarna, men deras 

åsikter om detta skiftar. Rektorerna i Södra kommunen har exempelvis nyligen avvecklat 

                                                             
79 Intervju med Rektor 2 i Södra kommunen 2015-04-16 
80 Intervju med Rektor 4 Södra kommunen 04-05-2015 
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praon till endast en vecka i enlighet med kommunens handlingsplan för Studie- och 

yrkesvägledning (som arbetats fram under våren 2015). En av praons tänkta två veckor ska 

ersättas med studiebesök av olika slag och verka verka för att fler typer av yrken kommer till 

elevernas kännedom under grundskoletiden. Studiebesöken samordnas av kommunen och 

erbjuds under 4 tillfällen per år. Endast en av rektorerna i Södra kommunen tycker att praon 

skulle ha funnits kvar i samma omfattning som tidigare, medan övriga ser förändringen som 

positiv. Rektor 4 i Södra kommunen tar också upp studiebesök och praoverksamheten och 

menar att det finns svårigheter med att realisera prao på grund av EU-regler som begränsar 

vilka uppgifter elever får utföra på arbetsplatser. Rektor 4 tycker därför att studiebesöken är 

ett bra alternativ eftersom eleverna på så sätt kan få mer kunskap om olika yrken, och att det 

utifrån samordningsperspektiv är bättre att yrkesrepresentanter kommer till skolan. Hen 

påpekar också att studie- och yrkesvägledaren måste verka för att informera om yrken som 

ligger i tiden och spås finnas kvar eller skapas på arbetsmarknaden enligt befintliga 

prognoser. I Norra kommunen finns däremot praon ännu kvar, och Rektor A framhåller att 

praon är en viktig del i elevernas kontakt med yrkeslive. Hen tycker att praon bör styras av 

lokala behov och de förutsättningar som finns i närområdet. För de yngre åldrarna vill hen 

upprätta studiebesök som ersättning för prao.  

 

Alla rektorer menar att studie- och yrkesvägledaren ska verka för att stödja eleverna i deras 

gymnasieval, och finnas tillgängliga för information i studie- och yrkesfrågor. Två rektorer 

nämner att studievägledaren ska verka kompensatoriskt och reducera felval och 

programbyten. Genom rektorernas berättelser kan slutsatsen dras att studie- och 

yrkesvägledningen syftar till att handla om; stöd i gymnasieval, underbyggda val i sin helhet, 

elevkontakt och ökad kännedom om yrken genom prao och alternativ till prao. Dessutom 

önskar vissa rektorer att vägledningen ska verka även i yngre åldrar på sikt.  

 

 

5.2 På vilket sätt planerar och organiserar rektorerna studie- och 
yrkesvägledningen idag? 

I både Norra och Södra kommunen har den kommunala huvudmannen ansvar för 

tjänstefördelningen av studie- och yrkesvägledare. Detta tas emot lite olika bland rektorerna. 

Samtliga rektorer i Södra kommunen anser att tjänsterna är tillräckliga i fråga om tid och att 

vägledarens uppgifter får prioriteras utefter den tjänst som finns.   
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Rektorerna i Södra kommunen har en anställd studie- och yrkesvägledare på minst 50 % 

omfattning eller mer, baserat på elevunderlaget. Om behovet anses vara större (lokalt) på en 

skola, kan rektor lägga om pengar inom skolans befintliga budget och lösa det själv. Även i 

Norra kommunen är SYV anställd på 50 % eller mer inom grundskolan. Två rektorer i Norra 

kommunen anser att tiden som studie- och yrkesvägledaren har på respektive skola i 

jämförelse med antalet elever är otillräcklig. De flesta SYV har flera skolor att jobba mot och 

trots krav från Skolverket att de ska jobba lägre ner i åldrarna, läggs större resurser på de 

elever som ska göra sina gymnasieval. Rektorerna i Södra kommunen anser däremot att 

vägledarens tid är tillräcklig. 

 

Det skiljer sig en del hur rektorerna resonerar när de planerar studie- och yrkesvägledarens 

arbete. Rektor 1 och 2 i Södra kommunen menar att SYV deltar i planeringen i hur 

verksamhetsåret ska läggas upp. Alla rektorer i Södra kommunen poängterar att det är de som 

organiserar studie- och yrkesvägledarens uppgifter på skolan, oftast tillsammans med SYV. 

Rektor 3 framhåller dessutom att även om vägledningsarbetet är samordnat i en kommunal 

handlingsplan, så är det rektor och SYV som äger tiden på skolan. På skolorna i Södra 

kommunen hanteras tillsättandet av studie- och yrkesvägledare internt på varje skola, eller 

tillsammans med de skolor som ska dela SYV, med kravet att personen i fråga har Studie- och 

yrkesvägledarexamen. I Norra kommunen är det istället en central organisation på 

förvaltningsnivå som tillsätter studie- och yrkesvägledaren på skolorna. Tre av fyra rektorer i 

Norra kommunen berättar att de skulle själva vilja styra över studie- och yrkesvägledaren 

medan rektor C menar att det inte är något problem om hen har en annan chef. Ingen av 

rektorerna i Norra kommunen planerar eller organiserar studie- och yrkesvägledarens arbete, 

utan vägledaren får styra sitt arbete själv. Rektor A anser det vara ett hinder att studie- och 

yrkesvägledningen styrs av en annan chef och anser att det därför är svårt att synkronisera 

arbetet med allt annat inom skolan. Det som hen idag ser som det största problemet är 

emellertid att studie- och yrkesvägledaren är en ”gästarbetare” och menar vidare att 

kommunikationen med denne sker endast i informativt syfte och oftast när någon elev 

behöver något extra, så som anpassad studiegång. Rektor A beskriver planeringen av SYV 

uppdraget följande; 

”så att det är ju mer på informationsbasis det är ju inte så att vi... jag kan inte säga att vi.. 

tillsammans planerar vårt gemensamma uppdrag kring eleverna så är det ju... inte, utan det 

är ju lite vattentäta skott mellan mycket utav SYVens verksamhet och övriga skolan”81 
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Ingen av rektorerna i Norra kommunen har någon egen inplanerad tid med studie- och 

yrkesvägledaren, utan kommunikationen sker mestadels via mailkontakt och spontana besök 

angående enskilda elevärenden samt i elevhälsoteam möten. Rektor C i Norra kommunen 

säger följande om hur hen håller kontakten med sin SYV, 

”Vi har inga regelbundna träffar inbokade utan vi mailar till varandra ibland när vi har 

frågor och lite åt bägge håll”82 

I Södra kommunen säger tre av fyra rektorer att de träffar studie- och yrkesvägledaren 

kontinuerligt i elevhälsoteamet och i samband med personalmöten samt att det därutöver finns 

chans till andra spontana möten. 

 

Vägledningsarbetet på skolorna i Södra kommunen planeras av rektorerna utefter vilken tid 

som finns till förfogande bland både lärare, elever, SYV och annan involverad personal. 

Rektor 1 planerar verksamhetsåret ett helt läsår i förväg och poängterar att verksamheten fått 

utstå en del prövningar i samband med att det centrala beslutet om att prao ska förändras 

framöver. Vad det gäller direkta arbetsuppgifter säger Rektor 3 i Södra kommunen att den 

som är anställd som SYV på skolan är mycket självgående med sina arbetsuppgifter, men att 

rektor planerar gemensamt med SYV och har kommit överens om att fokusera på individuella 

samtal med elever i alla årskurser. Rektor 2 fokuserar i huvudsak sitt arbete på 

kvalitetsutveckling av vägledningen och att integrera vägledning i ämnen och även ner i yngre 

årskurser. I Norra kommunen säger endast en rektor att SYV är med och planerar läsåret 

utifrån ett perspektiv på vägledning. Överlag anser rektorerna i Norra kommunen att SYV är 

självgående och organiserar och planerar sitt arbete på egen hand. Utmärkande svar från en 

rektor i Norra kommunen är att hen inte anser att det har funnits tillräcklig kontinuitet i 

studie- och yrkesvägledarens tjänst för att verksamheten ska kunna planeras. 

 

Förutom prao och gymnasieval strävar rektorerna i Södra kommunen mot att främja 

kontakterna med arbetsmarknaden, och flertalet av dem bjuder in branschrepresentanter till 

skolan på mässor och träffar. Praon i sig har varit omtvistad i denna kommun och Rektor 1 

och Rektor 4 i Södra kommunen menar liknande, d.v.s. att praon några veckor för så unga 

elever inte ger så mycket med tanke på vilka praktikplatser de har möjlighet att ordna med. 

Rektor 4 säger också att möjligheten till de arbetsmarknadsdagar som lagt fram av Södra 

kommunen 4 dagar per år, öppnar för chansen att se fler yrken. Hen berättar följande, 
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”tanken var tidigare att man har prao 2 veckor, och vi har haft dem i nian hela tiden, och 

sedan så var det inte mer. Men eftersom det är så mycket kring de nationella proven i nian så 

har vi fått ner den tiden till åttan/…/. Tanken är att det ska finnas arbetsmarknadsdagar som 

man kan gå ut på för både sjuor, åttor och nior. Och sen att man kanske får mer den här 

kontakten utifrån som kommer och berättar om yrken och olika företag in till skolan istället. 

Så tycker jag att det ska vara”83.  

 

I stort sett alla rektorer som deltagit i studien menar att de har kontinuerlig kontakt med sina 

studie- och yrkesvägledare gällande arbetsuppgifter och prioriteringar. Rektor 1, 2 och 3 i 

Södra kommunen lyfter särskilt att de vill fortsätta att stötta sina vägledare i arbetet med att 

integrera det vägledande arbetet i undervisningen och att SYV ska få mandat att driva det 

arbetet gentemot lärarna. Flertalet rektorer upplever att det är svårt att integrera vägledning i 

skolans ämnen.  

 

Samtliga rektorer i båda kommunerna menar att det saknas kvalitetsuppföljning av hur den 

vägledande verksamheten fungerar, och Rektor 1 hoppas att denna kan utvecklas med tanke 

på den handlingsplan som nyligen börjat gälla i Södra kommunen. Rektor C i Norra 

kommunen planerar att skapa en egen enkätundersökning för att mäta detta internt och Rektor 

2 och 3 i Södra kommunen har också skapat egna uppföljningar kring vägledningen i 

samband med praon och gymnasievalet. Sammanfattningsvis skiljer det sig mellan olika 

skolor hur rektorer planerar och organiserar studie- och yrkesvägledningen. I den södra 

kommunen är rektorerna med och planerar hur SYV ska arbeta med vägledning i stort, medan 

rektorerna i den Norra kommunen inte har insyn alls i vägledningsarbetet utan lämnar över 

det ansvaret till studie- och yrkesvägledaren. 

 

 

5.3 Vilket stöd använder rektorerna sig av för att organisera studie- och 
yrkesvägledning på sin skola? 

Både Södra och Norra kommunen har handlingsplaner för hur studie- och yrkesvägledningen 

ska fungera i de kommunala skolorna. I båda kommunerna har arbetet med handlingsplanerna 

involverat rektorerna för år 7-9, SYV, och i Södra kommunen har även forskare engagerats. 

Skolverkets rådgivande material kring studie- och yrkesvägledning har varit stödmaterial och 

                                                             
83 Intervju med Rektor 4 i Södra Kommunen 04-05-2015 
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utgångspunkt för dessa handlingsplaner. Dock är handlingsplanerna i båda kommunerna ännu 

på remiss till hösten 2015, varpå många skolor ännu inte kommit igång med arbetet fullt ut.  

 

Alla rektorer i Södra kommunen säger att de använder de allmänna råden, Läroplanen Lgr11 

och möten med rektorsgruppen som stöd i arbetet med att organisera studie- och vägledningen 

på respektive skolor. Ingen av rektorerna i Norra kommunen använder någon typ stöd i detta 

arbete, eftersom det är SYV själv som planerar och lägger upp sitt arbete. Samtliga rektorer i 

Norra kommunen känner dock till Skolverkets allmänna råd; arbete det studie- 

yrkesvägledning, men säger att de inte lägger mycket vikt i dessa råd. Rektorerna i Södra 

kommunen beskriver allihop hur de tagit del av råden och försökt granska dem utifrån sina 

egna verksamheter. Rektor 1 menar att man måste försöka se ”andemeningen” bakom råden 

och utläsa vad det är Skolverket vill84. Rektor D i Norra kommunen ser annorlunda på saken 

och anser att råden ger ett stöd i på vilket sätt vägledningen ska fungera, men poängterar 

samtidigt att de allmänna råden är enbart en rådgivande. Hen säger enligt följande; 

”… När allmänna råd kommer då läser jag igenom dom så att jag får ett hum om vad är det 

som står här och så... jag har gått rektorsutbildningen juridik så att det här är bara allmänna 

råd det här är ingen lag.. så jag behöver inte alls följa den om jag inte vill.” 85  

 

Alla rektorer i Södra kommunen har arbetet med handlingsplanen i färskt minne och upplever 

att de har insikt i innehållet för de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning. Men i 

fråga om begreppet stöd tänker de i första hand på stöttande kontakter inom rektorsgruppen, 

resursen i projektledaren för handlingsplanen och närheten till sina egna vägledare (för att 

diskutera frågor). Rektor 2 känner ett stort stöd från Södra kommunen i sitt arbete och en 

trygghet i att kommunen arbetar så mycket med forskning inom vägledningsfrågor. Rektor 3 

och 4 lyfter samarbetet med sina kollegor och alla rektorerna i Södra kommunen är tydliga 

med att de känner förtroende för sina studie- och yrkesvägledare. Rektor 3 säger, 

”… vi har en duktig SYV och därför funkar det bra. Sen funderar jag på vad jag menar med 

det om det är så att SYV är ett väldigt personberoende yrke alltså, det har nog varit det. Det 

har varit mycket att man får forma själv och då har det varit viktigt att man liksom kan det”.86  

 

Flera rektorer i Södra kommunen tycker att SYV är en resurs för skolan i fråga om 

styrdokument och kvalitetsutveckling, och att SYV-mötena centralt i kommunen är ett stöd i 

                                                             
84 Intervju med Rektor 1 i Södra kommunen 16.04.2015 
85 Intervju med Rektor D i Norra kommunen 30.04.2015 
86 Intervju med Rektor 3 i Södra kommunen 29.04.2015 
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sig. Rektorerna i Södra kommunen menar att de inte börjat implementera handlingsplanen 

fullt ut med tanke på att den ännu är på remiss. Alla rektorer har varit involverade i projektet 

och är väl insatta i vad som väntas av deras verksamheter i fråga om studie- och 

yrkesvägledning. Rektor 3 använder Skolverkets allmänna råd; Arbete med studie- och 

yrkesvägledning i ett projekt som syftar till att integrera vägledningen i den övriga 

skolverksamheten. Rektorerna i Norra kommunen har också varit inblandande i arbetet med 

handlingsplanen, men använder den inte ännu som stöd. Rektor B menar dock att hen är 

mycket insatt i planen och att den är ett stöd i arbetet. Hen säger följande;  

”Alltså vi tittar ju igenom den, vad är det, det här året vi ska tänka på och vilka 

åldersgrupper och så, så den har jag ju koll på i alla fall. Vi ser till att vi följer den lokala 

planen”.87 

 

Tre rektorer i Södra kommunen menar att oavsett handlingsplan och Skolverkets allmänna råd 

kan det vara svårt att bryta föreställningar om vad studie- och yrkesvägledaren ska ha för roll 

på en skola och att det är svårt att bryta gamla mönster. Både rektor 2,3 och 4 menar att det 

finns en bild av vad som förväntas av all personal rörande vägledning, men att det stöter på 

visst motstånd av lärarna i form av bristande kunskap kring hur detta ska göras praktiskt. 

 

                                                             
87 Intervju med Rektor B i Norra kommunen 22.04.2015 
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6. Analys  
I detta avsnitt analyseras resultaten i relation till Skolverkets allmänna råd; arbete med studie- 

och yrkesvägledning, samt tidigare forskning på området studie- och yrkesvägledning i 

skolverksamhet.  

 

Efter intervjuer med rektorer i Norra och Södra kommunen kan vi konstatera att det finns en 

variation i hur de uppfattar Studie- och yrkesvägledning. Inte bara inom respektive kommun 

men även mellan skolor i samma kommun. Sju av de åtta rektorerna i studien menar att de är 

insatta i Skolverkets allmänna råd, och eftersom dessa råd är för rektorer att använda i arbetet 

med vägledning, utgör de också analysverktyg för studiens resultat. Analysen är därför 

presenterad utefter de allmänna rådens fem avsnitt; Att styra och leda arbetet, Personal och 

kompetens, Undervisning och samverkan – skola utbildning och arbetsliv, Information inför 

framtida val och studier, samt Vägledningssamtal.  

 

 

6.1 Avsnitt 1: Att styra och leda arbetet  

I första avsnittet i de allmänna råden behandlas frågan om att styra och leda arbetet med 

studie- och yrkesvägledning. Rådet säger att rektor bör se till att det finns rutiner för att 

planera och utvärdera det vägledande arbetet, tydliggöra ansvarsfördelningen i detta arbete 

mellan SYV, pedagoger och övrig personal, samt främja samarbete mellan dessa.88 I Södra 

kommunen uppger rektor 2 en tydlig bild av hur man arbetar med alla dessa punkter i 

verksamheten. Där pågår en kartläggning som drivs av rektor och SYV på skolan, som syftar 

till just kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning. Övriga tre rektorer i Södra 

kommunen säger att det finns en konkret bild av vad som förväntas av alla i personalen 

rörande vägledning, men rektor 2,3 och 4 menar att lärarna har svårigheter att implementera 

detta. Ingen rektor i Norra kommunen planerar det vägledande arbetet, utan planeringen och 

ansvaret har lagts på studie- och yrkesvägledaren på skolan. Många upplever sig känna 

förtroende för SYV på skolan och dennes kompetens att själv organisera sitt arbete. 

 

De allmänna råden menar också att rektor bör se till att studie- och yrkesvägledningen sker 

kontinuerligt under studietiden för att eleven ska få förutsättningar att göra väl underbyggda 

studie- och yrkesval. Detta ska involvera att eleverna erbjuds vägledningssamtal utefter sina 

                                                             
88 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning s.15 
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behov. Elisabeth Nordström påtalar89 att ett ökat problem i skolan är elevers avhopp, omval 

och upplevelse av felval. Nordström menar att tidsfaktorn begränsat antalet samtal som 

eleverna har tillgång till. Alla rektorer i denna studie tar upp det individuella samtalet som en 

av vägledarens huvuduppgifter, om än med olika stor prioritet i fråga om tid. De flesta 

rektorerna påtalar ändå vikten av att arbeta för att minska felval, avhopp och på andra sätt öka 

elevernas känsla av att ha gjort väl underbyggda val.  

 

I fråga om att vägledningen ska ske kontinuerligt under studietiden har flera rektorer nämnt 

att de tycker att vägledningen ska gå längre ner i åldrarna, men att de inte arbetar på det sättet 

ännu. Rektor 1, 2 och 4 i Södra kommunen arbetar dock aktivt för att uppnå detta.  

Skolverkets allmänna råd säger också att rektor bör se till att studie och yrkesvägledning sker 

integrerat i utbildningen90, och Skolinspektionen menar i en kvalitetsgranskning rörande 

studie- och yrkesvägledning att det ”i all undervisning går att relatera alla ämnen i 

grundskolan till de aktuella yrkesområdena” 91. I detta arbete har rektor 3 i Södra kommunen 

utmärkt sig med att vara den enda rektor som aktivt kartlägger undervisning för att se vad som 

ytterligare kan integreras med vägledning. Två rektorer jobbar på att få in vägledningsinslag i 

sina ämnen och några framhåller att det är svårt att få med lärarna ”på tåget” i fråga om att 

integrera vägledningsarbetet att bli hela skolans ansvar, något som dock tydligt framgår i 

Läroplanen92 att rektor bör verka för.  

 
 

6.2 Avsnitt 2: Personal och kompetens 

I Allmänna rådens andra avsnitt beskrivs vilken kompetens personal som arbetar med studie- 

och yrkesvägledning ska ha, och att huvudmannen bör ta reda på vilken kompetens som finns 

och vilken kompetens som behövs för arbetet med vägledning i varje verksamhet. Huvudman 

och rektor bör sedan se till att studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som krävs för 

att stödja övrig personals arbete med studie- och yrkesvägledning. Studien visar att alla 

rektorer har en behörig studie- och yrkesvägledare. Flertalet rektorer nämner särskilt att de 

känner stort förtroende för att deras SYV driver vägledningsfrågorna i verksamheten. 

Rektorerna i Södra kommunen menar också att personligheten hos SYV har stor betydelse för 

hur detta fungerar. Rektor 1, 2 och 3 i Södra kommunen påpekar att de gett sina studie- och 

                                                             
89 Skolverket (2013) Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar; Elisabeth Nordström s.16 
90 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning s.15 
91 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
92 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
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yrkesvägledare mandat att driva sina frågor och vara en del av vägledningsarbetets utveckling 

på skolan. I fråga om personal och dess kompetens kan alltså konstateras att rektorerna tagit 

hänsyn till Läroplanens föreskrifter93. 

 

 

6.3 Avsnitt 3: Undervisning och samverkan – skola, utbildning och arbetsliv 

Rektor bör, enligt Skolverkets Allmänna råd; Arbete med studie- och yrkesvägledning, 

organisera studie- och yrkesvägledningen så att eleverna får kontakt med yrkeslivet och 

därigenom ges möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och 

yrkesval94.  Utifrån resultaten i studien ser vi att elevernas kontakt med yrkeslivet sker i första 

hand genom prao. Men att flertalet rektorer i Södra kommunen också bjuder in 

branschrepresentanter till skolan för att öka denna kontakt ytterligare.  

 

Anders Lovén beskriver i sin studie95 att praon i många fall är elevernas enda kontakt med 

yrkesliv och att den har stor betydelse för deras gymnasieval. Han menar också att rektorernas 

största orsak till avvecklande av praon är brist på prao-platser och merarbete i samband med 

praon. I vår studie är det främst rektorer i Södra kommunen som påstår liknande, vilket kan 

förklaras med att huvudman i Södra kommun nyligen har valt att avveckla en del av praon 

och ersätta den med studiebesök under året. I Norra kommunen har de emellertid kvar praon 

och flera rektorer önskar öka den och även komplettera den med studiebesök för elever i 

yngre åldrar.  

 

Vidare beskrivs i råden att lärare bör ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse för hur 

kunskaper i ämnet kan ha betydelse för arbetslivet96. Denna punkt har indirekt med rektors 

ansvar att göra med tanke på att rektor enligt läroplanen Lgr 11 ska se till att vägledning ska 

bli hela skolans ansvar97. Enligt svarsresultaten tar endast Rektor 1 och 4 i Södra kommunen 

upp att deras lärare arbetar med frågor som rör vägledning i sin undervisning. Medan Rektor 2 

i Södra kommunen säger att de arbetar med kartläggning för att bättre arbeta med detta.  

 

                                                             
93 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
94 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie och yrkesvägledning s.25 
95 Skolverket (2008). Kvalitet i studie- och yrkesvägledning- hela skolans ansvar, Anders Lovén s.50-52 
 
96 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie- och yrkesvägledning s.25 
97 Skolverket (2011). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kap. 2.8 



 
 

35 
 

6.4 Avsnitt 4: Information inför val av studier och yrken 

”Rektor bör se till att det finns strategier för att alla elever utifrån sina behov ska få allsidig 

information om studier och yrken”98 

Ovanstående citat är från det fjärde avsnittet i de allmänna råden. Ingen av rektorerna i denna 

studie belyser på vilket sätt eleverna får en allsidig information om studie – och yrkesval, men 

de tycker att informationen inför gymnasievalet och eventuella framtida yrken fungerar bra. 

De menar att eleverna har tillgång till samtal och att studie- och yrkesvägledaren håller 

information för klasser, föräldrar och skolans personal i fråga om studie- och yrkesval.  

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning menar att samhället idag är föränderlig i snabb takt, 

och att studie- och yrkesvägledning därför måste verka för att vänja eleverna vid att vara 

flexibla, och alltså inte göra karriärval med tanken att arbeta inom ett område i hela sitt 

yrkesverksamma liv.99 Rektor 4 i Södra kommunen tar upp just detta och påpekar att studie- 

och yrkesvägledaren måste verka för att informera om yrken som ligger i tiden, samt vilka 

som kommer finnas kvar eller skapas på arbetsmarknaden enligt befintliga prognoser100. I 

rapporten Det svåra valet utgiven av Skolverket säger elever i grundskolan att informationen 

om framtida yrken och studier erbjudits dem genom föreläsningar, samtal, studiebesök på 

arbetsplatser och öppna hus. Dock påstår eleverna att de individuella samtalen kom igång 

först i årskurs 9, men att deras oro för gymnasievalet och vilka betyg som krävs för antagning 

började långt tidigare101. Flera av rektorerna i denna studie tar upp gymnasievalet som mycket 

centralt för studievägledarens arbete. Dessutom är det flera rektorer som flyttat information 

om yrken och entreprenörskap till tidigare årskurser för att fokusera på gymnasievalet. 

Information om och förberedelse för gymnasievalet sker dock fortfarande i årskurs 9.  

 

 

6.5 Avsnitt 5: Vägledningssamtal 

Rektor bör organisera studie- och yrkesvägledningssamtal så att eleverna erbjuds 

vägledningssamtal som utgår från varje elevs behov och stödjer dennes valprocess102. 

Resultaten i denna studie visar att samtliga rektorer menar att eleverna får tillgång till 

                                                             
98 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie- och yrkesvägledning s.31 
99 Skolinspektionen (2013) Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 s.23 
 
101 Skolverket (2013). Rapport 394: Det svåra valet – elever val av utbildning på olika slags 
gymnasiemarknader 
102 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie- och yrkesvägledning s.35 
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individuella samtal på ett eller annat sätt. En rektor i Södra kommunen säger att hen 

prioriterat tid tillsammans med SYV för att skapa förutsättningar att ge eleverna samtalstid, 

för att man verkligen ser det som en viktig del i vägledningsarbetet103. Dresch och Lovén har i 

sin studie104 konstaterat att elever i grundskolan har stort behov av vägledningssamtal och att 

flertalet elever upplever att de inte fick tillgång till samtal i den utsträckning de önskat inför 

gymnasievalet105. Samtidigt presenterar Lärarnas Riksförbund 2012 i en rapport att en svag 

tillgång på studie- och yrkesvägledning i grundskolan bidrog till ökade avhopp i 

gymnasieskolan bland unga106. Med tanke på att ingen rektor i vår studie uppger att det sker 

någon kvalitetsuppföljning eller kartläggning av elevernas vägval efter grundskolan, är det 

inte möjligt för dem att veta huruvida eleverna upplever att de gjort ett väl underbyggt val 

eller är nöjda med tillgången på vägledning. Någon enstaka rektor önskar gärna en sådan 

uppföljning och ytterligare en ämnar starta en egen kartläggning och uppföljning i detta 

ärende, men hittills är det bara två stycken rektorer som faktiskt har påbörjat ett arbete för att 

integrera vägledning i skolämne och vara ett inslag även i de yngre årskurserna.  

 

Sammanfattningsvis har rektorerna som deltagit i denna studie tagit olika hänsyn till 

Skolverkets allmänna råd i sitt arbete med att organisera studie- och yrkesvägledning på sin 

skola. Eftersom rådgivningen inte är ett tvingande material finns möjligheten för dem att 

frångå förslagen i dessa ovanstående fem kapitel, förutsatt att arbetet görs med motsvarande 

eller bättre resultat. Tidigare forskning lyfter fram att elever känner ett stort behov av studie – 

och yrkesvägledning och att de i viss mån känner sig ha fått för lite. Skolinspektionen 

beskriver hur både skolledare, elever och lärare inte har insikt i vad som ska ingå i 

vägledarens uppdrag på skolan. Dock kan vi se att de flesta rektorer i denna studie håller 

kontinuerlig kontakt med sina studie- och yrkesvägledare och ger dem möjlighet att delta i 

organiseringen och planeringen av vägledningsarbetet på skolan. De ser SYV som en viktig 

del i elevernas övergång till gymnasiet medan information om yrkeslivet sker främst genom 

prao och arbetsmarknadsdagar, där SYV också är involverad. I likhet med resultaten i 

Skolinspektionens rapport107 cirkulerar fortfarande vägledarens roll i vår studie kring att 

handla mycket om gymnasievalet och att verka för att minska felval och omval för eleverna 

                                                             
103 Intervju med Rektor 3 i Södra kommun  
104 Dresch, James & Lovén, Anders (2010). Att bana vägen mot framtiden; Kapitel 3 Övergången mellan 
grundskola och gymnasieskola 
105 A.a.  
106 Lärarnas Riksförbund (2012). Rapport – effekter av vägledning 2015-04-01 
107 Skolinspektionen (2013) Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
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under studietiden som kommer närmast grundskolan. Dock nämner i rektorerna hur detta 

förebyggande arbete går till, men att det genomsyrar studie- och yrkesvägledningen roll. 
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7. Diskussion  
Då vi ämnat undersöka hur rektorer organiserar och ser på studie- och yrkesvägledning, kan vi 

se att rektorerna som deltagit visar ett engagemang i frågan. Flertalet rektorer anser att 

vägledningen är en central och viktig del i skolans verksamhet och att det handlar om att bryta 

gamla mönster för att lyckas integrera studie- och yrkesvägledningen att bli hela skolans 

ansvar.  

 

7.1 Hur rektor ser på studie- och yrkesvägledarens roll 

På första frågeställningen om hur rektorer ser på SYV, säger samtliga att vägledare har en 

viktig roll att stödja eleverna i deras studie- och yrkesval. Vi reagerar vi på att många av 

rektorerna återkommer till att prata om gymnasievalet som studie- och yrkesvägledarens 

uppgift och talar mindre om andra syften med vägledning i grundskolan. I likhet med 

uttalande från Thomas Johansson108 ser vi att valen cirkulerar kring att återkommande handla 

om valet till gymnasiet. Detta är förståeligt med tanke på att gymnasiet är nästa steg efter 

avslutad grundskola och med tanke på att läroplanen säger att eleverna skall bli informerade 

inför fortsatt utbildning. Men vi anser att det hela då återgår till att fortsätta handla om det 

Gunnel Lindh kallar för vägledning i snäv bemärkelse109. Denna typ av vägledning syftar till 

direkt och personlig vägledning i form av samtal, där en professionell vägledare hjälper 

enskilda individer, ensamma eller i grupp, att hantera problem inför sina val av utbildningar 

och yrken. 

 

Enligt Dresch och Lovéns studie har både skolledare, elever och lärare en oklar bild av vad 

som ingår i studie- och yrkesvägledarens uppdrag110. Rektorerna som intervjuats i denna 

studie beskriver också vägledarens uppgift på lite olika sätt, men återkommer till vägledarens 

funktion som informativ. I samband med denna uppfattning om vägledaren, skulle vi vilja 

lyfta Axelssons studie om vägledning i Västerbotten111 där han föreslår insatser som skulle 

kunna stärka vägledningens funktion och bidra till kvalitetsutveckling. Bland insatserna finns 

förslagen att lagstadga vissa delar av de allmänna råden, samt ordna med fortbildning för 

                                                             
108 Skolverket (2008). Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar 
109 Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i vägledningsprocesse  
110 Dresch, James & Lovén, Anders (2010). Att bana vägen mot framtiden 
     Kapitel 3; Övergången mellan grundskola och gymnasieskola 
111Axelsson, Jan (2013). Kartläggning av studie- och yrkesvägledning i Västerbotten samt förslag till 
organisation 
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skolans personal i området studie- och yrkesvägledning. Vår uppfattning är att båda dessa 

insatser skulle verka stärkande för verksamheten, särskilt fortbildningen med tanke på att 

kravet om vägledning som hela skolans ansvar uppenbarligen inte är helt enkla att förverkliga.  

 

 

7.2 Hur rektor organiserar studie- och yrkesvägledning 

Angående andra frågeställningen om hur rektor organiserar studie- och yrkesvägledning säger 

fem av åtta rektorer i studien anser att de organiserar studie- och yrkesvägledningen med hjälp 

av SYV och rådande bestämmelser i Läroplanen Lgr11 och kommunens handlingsplan. Men 

tre rektorer beskrev att de inte planerade vägledarens arbete och att de hade föredragit att vara 

chef över studie- och yrkesvägledaren på skolan, istället för att tjänsten hade varit 

tillförordnad av verksamhetschef på kommunen. Vi förundras lite över resonemanget i det 

med tanke på att vägledningsarbetet fortfarande bör organiseras och styras av rektor per skola 

enligt Skolverkets allmänna råd och Läroplanen Lgr 11. Kvalitetsgranskningen av 

Skolinspektionen beskriver att rektorer, ”inte har förstått att studie- och yrkesvägledningen är 

ett uppdrag för hela skolan och att eleverna behöver kontinuerlig vägledning”112.  Vi håller 

med Skolinspektionen i att det som ska vara hela skolans ansvar, har blivit ingens ansvar, 

eftersom flera rektorer i studien säger att de inte planerar studie- och yrkesvägledarens arbete 

på skolan utan överlåter detta helt till SYV att göra. Vi kan se att rektorerna har insett att 

studie- och yrkesvägledningen ska vara hela skolans ansvar, men att de som rektorer tar olika 

stor aktiv del i att detta blir verklighet. Vi upplever, som verksamma studie- och 

yrkesvägledare, att rektorerna har olika uppfattning om vad som menas med ”hela skolans 

ansvar”. En del av dem har lagt ner arbete på att integrera vägledning i flera årskurser och i 

undervisning, medan andra inte alls arbetar på det sättet.  

 

I likhet med de resultat som Skolinspektionen konstaterade113, saknas också system för 

uppföljning och utvärdering av studie- och yrkesvägledningen på samtliga skolor i studien, 

men det fanns flertal exempel där rektorer skapat interna utvärderingar för detta. Dock kan vi 

tycka att eftersom det är huvudmannen i varje kommun som ansvarar för skapandet av 

handlingsplaner, borde det också ligga på huvudmannens ansvar att utforma en uppföljning av 

hur detta arbete går. Skolinspektionen beskriver att oavsett om SYV är anställd av skolan eller 

huvudmannen så finns en problematik i ansvarsfördelningen, något vi sett exempel på i vår 

                                                             
112 Skolinspektionen (2013) Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 s.30 
113 Skolinspektionen (2013). Kvalitetsgranskningsrapport 2013:5 
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studie. Enligt granskningen av Skolinspektionen114 och våra egna konstateranden utifrån 

studien, sker ofta en förflyttning av ansvaret från huvudmannen, till rektor, till att bli den 

enskilde vägledarens ansvar. 

 

7.3 Vilket stöd rektor använder i arbete med studie- och yrkesvägledning 

Avslutningsvis är samtliga rektorer införstådda med Skolverkets allmänna råd, de vet att de 

finns och vad läroplanen (Lgr 11) säger. Vi upplever dock att det inte är helt tydligt vad 

rektorerna gör med den kunskapen. Vi kan utifrån analysen se att rektorerna i Södra 

kommunen tagit fasta på ”att alla elever utifrån sina behov ska få allsidig information om 

studier och yrken”115 genom att bjuda in branschpersoner på besök i skolan och göra 

studiebesök med eleverna. Huvudmannen i Norra kommunen har valt att ha kvar alla 

praoveckor och rektorerna i Norra kommunen framhåller denna kontakt med lokala branscher 

som viktig för elevernas insikter om yrkeslivet. Många rektorer lyfter sina kollegor och 

studie- och yrkesvägledarens kompetens som stödjande faktorer i arbetet med att leda och 

organisera vägledningsarbetet. Vi ser detta som ett försök från rektorernas sida att involvera 

SYV i planeringen och på så sätt skapa delaktighet. I flera fall nämner rektorerna i studien att 

de har nytta av vägledarens kompetens som stöd i vägledningsarbetet. Med det sagt är risken 

med att SYV inte involveras i planeringen av vägledning att beslut tas av rektorer, som av 

Skolinspektionen och forskare konstaterat inte vet vad studie- och yrkesvägledning handlar 

om. 

 

Vi kan konstatera att alla rektorer uppfyller läroplanens krav att ha en behörig studie- och 

yrkesvägledare, samt att SYV arbetar med moment som uppfyller de krav som finns från 

Skolverket i att studie- och yrkesvägledning ska finnas tillgängligt för alla elever116. Vi frågar 

oss dock hur stor del av detta arbete som är medvetna beslut från rektor, eller en produkt av 

att ha en självgående och driftig SYV. Trots allt nämner 5 rektorer i studien att SYV helt 

organiserar och planerar sitt arbete på egen hand. Vi kan bara spekulera i hur det går till. 

 

7.4 Metoddiskussion  

Vi anser vår studie vara tillförlitlig för det avgränsande område vi valt att undersöka, men 

poängtera att vår studie inte kan vara representativ för riket eller generellt för alla skolor, 

                                                             
114 A.a. 
115 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbete med studie- och yrkesvägledning s.31 
116 Skolverket (2013). Skolverkets allmänna råd: Arbetet med studie- och yrkesvägledning 
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kommuner eller verksamma rektorer och SYV (se tidigare kapitel om metod). Kvale menar att 

intervju som metod för kvalitativ forskning är fördelaktig med tanke på att det ger chans till 

fördjupning, förtydligande och tillägg till frågor117.  

 

Eftersom vi som genomfört studien är verksamma studie- och yrkesvägledare inom de 

kommuner som deltagit i studien medför det att vi är kända av några rektorer sedan tidigare. 

Vi upplever inte att detta har gett något utfall i intervjuerna men kan ändå tänkas vara 

påverkande till deras inställning till studien och oss. Vår analys kan leda läsaren att tänka illa 

om rektorernas insikt i Skolverkets allmänna råd, men vi vill poängtera att vår intervjuguide 

inte gått in i detalj på Allmänna rådens fem avsnitt och rektorerna har alltså inte fått uttalade 

frågor kring dessa. Vissa rektorer har hänvisat till Skolverkets allmänna råd och den 

handlingsplan som finns i kommunen, medan somliga inte har berört rådens innehåll alls. Vi 

ser inte detta som en brist hos rektorerna utan snarare något vi kunnat fokusera mer på i vår 

intervjuguide. Dock syftar inte denna studie till att undersöka hur rektorerna resonerar utifrån 

Skolverkets allmänna råd, utan till hur de organiserar sin vägledning, varför vi heller inte 

fokuserat på dessa råd i intervjuguiden, utan enbart använda dem som perspektiv i vår analys 

av resultatet.  

 

                                                             
117 Kvale, Steinar (2002). Den kvalitativa forskningsintervjun uppl. 2 
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8. Slutsats 
Denna studie tar upp hur rektorer i två kommuner ser på och organiserar sin studie- och 

yrkesvägledning, och sammanfattningsvis kan vi se att detta skiljer sig åt mellan skolor och 

kommuner. Rektorerna anser att vägledningen är en viktig och central del av skolans 

verksamhet och upplever att stora delar av det vägledande arbetet fungerar bra. Rektor 

planerar verksamhetsåret med hänsyn till studie- och yrkesvägledande inslag och detta rör 

främst temadagar, prao, gymnasievalet och löpande samtal med elever enskilt, i grupp och 

med föräldrar. I vissa fall hjälps SYV och rektor åt med planeringen och har återkommande 

kontakt om läget kring elever som inte uppnår behörighet till gymnasiet. Studie- och 

yrkesvägledningen cirkulerar kring att handla mycket om gymnasievalet, men många rektorer 

lyfter även hur de har planerat inslag som ska stärka eleverna kunskap om yrken och 

arbetsmarknad. I arbetet med studie- och yrkesvägledning använder sig rektorerna av stöd i 

form av kontakterna med sin rektorsgrupp, arbetet med lokala handlingsplaner och 

Skolverkets allmänna råd. Dessutom lyfter vissa rektorer förtroendet de har för vägledarens 

kompetens på sitt område. I fråga om att integrera vägledningen till i övriga delar av skolans 

verksamhet upplever rektorerna att det är svårt, och vissa rektorer prioriterar inte att arbeta 

med det. Något som fattas rektorerna och som skulle kunna gagna varje verksamhet är en 

central kvalitetsuppföljning. Vissa av rektorerna har skapat interna uppföljningar för att kunna 

mäta detta, men en gemensam översyn eller uppföljning finns inte och gör därför arbetet 

delvis osynligt. 

 

Vi har under arbetet med denna studie sett en del brister i rektors ansvar i två kommuner i 

frågan om att organisera vägledningsarbete. Men vi har framför allt sett fantastiska exempel 

på hur rektorer lyfter fram SYV som en verklig resurs och som en yrkesperson som aktivt 

arbetar med att integrera studie- och yrkesvägledningen till att bli en uppgift som hela skolans 

ansvarar för. Vi konstaterar att det fortfarande finns områden att utveckla och att SYV har 

många uppgifter oavsett tjänsteomfattning, men att majoriteten av rektorerna ändå är insatta i 

vägledarens uppgifter och vilka gemensamma målsättningar som finns för att arbeta med 

studie- och yrkesvägledning. Vi förutsätter att rektorerna även planerar att själva vara 

drivande i fråga om att göra studie- och yrkesvägledningen till hela skolans ansvar. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor utifrån våra tre frågeställningar 

  
Vad anser rektor att studie- och yrkesvägledningen ska syfta till? 

1. Hur ser du (rektor) på studie- och yrkesvägledarens uppgift på skolan? 

2. Hur arbetar studie- och yrkesvägledaren på din skola? 

3. Vilket samarbete har du med studie- och yrkesvägledaren?  

4. Vilka förväntningar har du på studie- och yrkesvägledaren? 

 

På vilket sätt planerar och organiserar rektor studie- och yrkesvägledningen idag? 
5. På vilket sätt följs studie- och yrkesvägledarens upp för kvalitetsgranskning? 

6. Hur resonerar du kring tillsättandet av studie- och yrkesvägledarens på din skola? 

7. Vilken tid får studie- och yrkesvägledaren att utföra sina uppgifter? 

8. – På vilket sätt har den tiden planerats? 

9. Hur upplever du att studievägledaren studie- och yrkesvägledarens resonerar kring sin 

arbetstid?  

 
 
Vilket stöd använder rektor för att organisera studie- och yrkesvägledning på sin skola?  

10. Hur insatt anser du dig vara i Skolverkets allmänna råd; Arbete med studie- och 
Yrkesvägledning, och den lokala planen för studie -och yrkesvägledning i kommunen?  

 
11. På vilket sätt använder du kommunens lokala plan för studie- och yrkesvägledning? 

 
12. På vilket sätt använder du Skolverkets allmänna råd; arbete med studie- och 

yrkesvägledning? 
 

13. Enligt Skolverkets allmänna råd är studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar, 
hur ser du på det? 

 


