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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att skapa en bild av studie- och yrkesvägledares egen syn på behov av och 
möjligheter till kompetensutveckling, detta i förhållande till de kunskaper och färdigheter som de 
själva och gällande bestämmelser säger behövs för att klara av yrkets utmaningar. För att uppnå syftet 
och för att få svar på frågeställningarna valdes en kvalitativ intervjustudie med 15 stycken utbildade 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare och 5 stycken skolledare. När det gällde 
kompetensutveckling uttryckte samtliga respondenter i studien framförallt att för dem innebar det 
annat än kunskaper som utvecklas genom utbildning. Det de såg som kompetensutveckling var 
snarare egenskaper, erfarenheter och värderingar hos vägledaren som kunde utvecklas genom arbetet 
och samspelet med klienter och kollegor. Denna brist på kunskap hos vägledarna själva om de 
kunskaper de kan utveckla sina kompetenser inom kan ses bero på det faktum att studie- och 
yrkesvägledare inte har en arbetsbeskrivning för sitt yrke. Hade vägledarna haft en sådan skulle det 
vara enklare för dem att veta och visa på vilka kunskaper de bör ha i yrket, och vad de behöver 
kompetensutveckling inom. Att ungefär hälften av respondenterna saknade utvecklingsplan tyder även 
det på behovet av detta. En utvecklingsplan skulle då kunna kopplas till arbetsbeskrivningen för att få 
större tyngd. Respondenterna är rörande överens om att grundutbildning, återkommande 
kompetensutveckling och livslångt lärande tillhör de viktigaste framgångsfaktorerna för dem för att 
klara sig i sitt yrke i dagens snabbt föränderliga samhälle. 

Nyckelord:  Studie- och yrkesvägledning, vägledning, livslångt lärande, kompetens, 
kompetensutveckling, utbildning och yrkesliv, career counselling, career guidance, lifelong learning, 
globalization. 
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Inledning  

Skolverket (2015) beskriver att det behövs kunskaper och kompetenser för att möta såväl samhället 
som enskilda individer för att kunna arbeta som studie- och yrkesvägledare. I arbetet hanteras andra 
människors utveckling och lärande samtidigt som vägledaren ständigt ska vara beredd att lösa nya 
problem och anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar. I och med de nya läroplanerna 
som kommit år 2011 har en förändrad arbetssituation skapats för dagens studie- och yrkesvägledare 
liksom en gränsöverskridande arbetsmarknad. Dagens snabbt föränderliga samhälle gör att de som 
arbetar som studie- och yrkesvägledare behöver konstant vidareutbildning för att fungera i yrket. De 
behöver ständigt hålla sig uppdaterade om allt som sker i skolans värld och ute på arbetsmarknaden 
för att på bästa sätt kunna stå till tjänst för de som behöver deras hjälp.   

I högskoleförordningen (1993) står det att för att få sin studie- och yrkesvägledarexamen ska 
studenten ...visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande 
utveckla sin kompetens. Och ...visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om 
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och 
beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen (Sveriges Riksdag, 1993). 

Enligt Granberg (2014) har intresset för och behovet av ett kontinuerligt lärande i arbetslivet och på 
arbetsplatsen ökat under de senaste åren. Detta lärande som är ständigt pågående kallas för livslångt 
lärande. Det är positivt både för individernas och för samhällets utveckling att det satsas på 
kontinuerligt lärande. Vuxnas lärande, inte bara inom regelrätt utbildning, utan även som 
kompetensutveckling i arbetet, är ett viktigt område inom dagens arbetsliv. Han menar att det finns 
olika skäl till att lärandet i arbetslivet får allt större uppmärksamhet. Den största anledningen är att 
dagens samhälle och arbetsliv består av en större föränderlighet än tidigare, detta innebär att det 
gäller att hänga med i utvecklingen. I denna process skapar individen ny kunskap som är särskilt 
anpassad för denne, genom att behandla fakta och erfarenheter.  

Skolverket (2015) säger även att det är mycket viktigt att studie- och yrkesvägledarverksamheten 
fungerar väl, det är inte bara avgörande för elevers rätt till likvärdig utbildning. Det är också 
betydelsefullt för elevers möjligheter att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning i 
framtidsfrågor. 

Lovén (2000) visar på ett problem i detta sammanhang då studie- och yrkesvägledarna är såpass 
viktiga för eleverna, men att de upplevs som en relativt liten del av skolan och är osynliga för de flesta. 
Detta är en del i att studie- och yrkesvägledarnas behov av kompetensutveckling inte stämmer överens 
med deras möjligheter till det alla gånger. Bilaga M från SKL punkt 6b (2006) reglerar att lärarna ska 
få tid till kompetensutveckling inom sin arbetstid, men det finns inte specificerat för studie- och 
yrkesvägledarna, det finns inte heller någon fastställd utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledarna 
som grupp.   

Forskning gällande kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare är i nuläget relativt bristfällig. 
Vi har dock funnit ett fåtal exempel som återspeglar forskningens resultat, dessa går att finna längre 
fram i detta arbete. För att vi skulle få en bättre bild av hur tillgängligheten av kompetensutveckling 
faktiskt ser ut för studie- och yrkesvägledare idag använde vi oss av en kvalitativ studie. Denna visar på 
den åtkomst till kompetensutveckling som 15 stycken behöriga studie- och yrkesvägledare verksamma 
inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har. Vi har även valt att intervjua 5 stycken 
skolledare till detta arbete mot den bakgrunden att skolledningens roll är viktig, eftersom det är rektor 
som ska handleda de anställda, bedriva ett kompetenshöjande tillvägagångssätt och ansvara för de 
resultat som uppnås. 
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Vår förhoppning är att vårt examensarbete ska öka förståelsen för betydelsen av att tillämpa 
kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare. Kompetensutveckling i arbetslivet medför nya 
verktyg och ny kunskap till vårt område. Vi tycker det är viktigt att arbetsgivarna tar sitt ansvar och 
tillgodoser de skiftande behoven och tillika kan bidra till det livslånga lärandet. Detta material hoppas 
vi ska kunna komma till användning både för de som redan är yrkesverksamma studie- och 
yrkesvägledare, blivande studie- och yrkesvägledare men att det kanske även kan användas som en 
väckarklocka för de som sitter på högre positioner såsom rektorer och liknande.   

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en bild av studie- och yrkesvägledares egen syn på behov av och 
möjligheter till kompetensutveckling, detta i förhållande till de kunskaper och färdigheter som de, 
deras chefer och gällande bestämmelser säger behövs för att klara av yrkets utmaningar. 

x Finns det likheter mellan studie- och yrkesvägledares uppfattningar om vilka kunskaper, 
kompetenser och egenskaper som är viktiga att uppdatera och utveckla regelbundet? Vilka är i 
sådana fall dessa likheter? 

x Hur ser kompetensutvecklingen ut för en studie- och yrkesvägledare? 

x Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att den kompetensutveckling de erbjudits svarar 
mot behoven att uppdatera de kompetenser och kunskaper de själva finner viktiga för att 
kunna möta uppdraget? 

x Hur ser chefen på studie- och yrkesvägledarens kompetensutveckling? 

x Hur ser framtiden ut inom studie- och yrkesvägledningsområdet? 
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Bakgrund 

I inledningen presenteras syftet och frågeställningarna som utgör grunden till detta arbete, 
tillsammans med några centrala begrepp som vi förtydligar här i bakgrundsavsnittet. Då arbetets syfte 
är att ta reda på studie- och yrkesvägledarnas egen syn på behov av och möjligheter till 
kompetensutveckling är de centrala begreppen:  

x Studie- och yrkesvägledaryrket – förklarar vad en studie- och yrkesvägledare är och vilka 
arbetsuppgifter hen kan ha. 

x Livslångt lärande – ett vanligt förekommande begrepp i dagens samhälle. 

x Kompetens – beskriver definitionen av kompetens. 

x Kunskaper och kompetenser som behövs i arbetet som studie- och yrkesvägledare – vilka 
kunskaper och kompetenser som krävs för att utföra yrket på bästa sätt. 

x Kompetensutveckling – förklarar värdet av kompetensutveckling för individer. 

x Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare – kompetensutveckling för just 
yrkesgruppen studie- och yrkesvägledare. 

x Uppdateringsbehov jämfört med erbjuden kompetensutveckling – beskriver vilka områden 
hen kan behöva kompetensutveckling inom. 

x Chefens syn på och ansvar för studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling – chefens roll 
i studie- och yrkesvägledarnas kompetensutvecklingsmöjligheter. 

x Framtiden inom studie- och yrkesvägledarområdet – en inblick i hur framtiden ser ut för 
studie- och yrkesvägledare.  

Studie- och yrkesvägledaryrket 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet finns vid tre orter i Sverige - Umeå, Stockholm och Malmö. 
Samtliga är på 180 hp och finns att läsa både på distans eller reguljär utbildning. De som utbildar sig 
till studie- och yrkesvägledare lär sig mycket om hur samhälle, arbetsliv och utbildning organiseras, 
och vad dessa kan ha för betydelse för människor i olika skeden av livet. Under utbildningen fås 
redskap för att förstå mänskliga beteenden och för att kunna hjälpa människor att göra väl 
underbyggda val inför framtiden. Detta genom förståelse och insikt om människors karriärmönster. 
Studie- och yrkesvägledaren kan framförallt hjälpa till i hanteringen av frågor och funderingar kring 
utbildning, yrke och karriär. Det är även det som är det huvudsakliga syftet med vägledning. Förutom 
träning i enskilda samtal med elever och studenter ingår i utbildningen att öva på att informera större 
grupper, föräldrar, lärare eller annan personal som har funderingar kring studie- och yrkesval. Studie- 
och yrkesvägledaren har en central roll i studie- och yrkesorienteringen och är en person som har 
utbildning och specialistkunskaper inom området. En studie- och yrkesvägledare finner oftast arbete 
på grundskolor, gymnasieskolor, universitet och högskolor samt inom vuxenutbildning. Studie- och 
yrkesvägledaren kan även arbeta på större företag och myndigheter (Umeå Universitet, 2014).  

Arbetsförmedlingen (2012) informerar om att det krävs goda kunskaper i pedagogik, psykologi och 
samhällsvetenskap för att ha en bra grund för att kunna arbeta som studie- och yrkesvägledare. Vidare 
behövs ett stort intresse för utbildning, arbetsmarknad, människor och samtalen med dessa. I dessa 
samtal arbetar vägledaren med att lyssna på, stötta och informera människor inför val de ska göra. I 
arbetet som studie- och yrkesvägledare finns krav på vägledaren att hålla sig insatt och uppdaterad om 
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det nyaste inom utbildningsvärlden, på arbetsmarknaden och i samhället. Detta innebär att 
kontinuerlig kompetensutveckling behövs för att vägledaren ska kunna hantera sitt arbete på ett 
korrekt sätt.  

Vidare säger Arbetsförmedlingen (2012) att det finns flera olika arbetsplatser där en studie- och 
yrkesvägledare kan arbeta, och vilka arbetsuppgifter denne utför kan skilja sig lite åt beroende på vart 
hen arbetar. Om vägledaren arbetar inom grundskola och gymnasium kan arbetsuppgifterna innebära 
mycket kontakt med elever, lärare, föräldrar och representanter för arbetslivet. Att erbjuda stöd och 
rådgivning åt övrig personal på skolan också en arbetsuppgift för studie- och yrkesvägledare. Om 
studie- och yrkesvägledaren däremot arbetar med vuxna människor på vuxenutbildning eller 
arbetsförmedling blir det mer att hen arbetar fram individuella studieplaner tillsammans med den 
sökande.  

Där ingår det även i arbetet att ordna studiebesök på olika arbetsplatser och information om 
utbildning och arbetsliv. Inom högskola och universitet arbetar studie- och yrkesvägledaren med den 
centrala studievägledningen eller vid de olika institutionerna. Här är antagningsfrågor, 
studieplanering, information om olika utbildningar och behörighet mer framträdande. Studie- och 
yrkesvägledare kan även arbeta på privata företag som erbjuder karriär eller coachning. På större 
företag och inom kommunal förvaltning kan studie- och yrkesvägledare exempelvis arbeta med 
utbildning eller med skol- och arbetslivsfrågor. Studie- och yrkesvägledare, som tidigare hade titeln 
syokonsulent, kan i vissa sammanhang även kallas för studie- och karriärvägledare 
(Arbetsförmedlingen, 2012). 

Livslångt lärande  
Begreppet livslångt lärande beskriver Granberg (2014) som ett alltmer kontinuerliga lärande. Han 
menar att detta är positivt både för individernas, och för samhällets utveckling att det hela tiden satsas 
på kontinuerligt lärande. Vuxnas lärande, inte bara i styrd utbildning utan som kompetensutveckling i 
arbetet, är ett stort intressefält inom dagens arbetsliv och att det finns olika skäl till att lärandet i 
arbetslivet får allt större uppmärksamhet. Den största anledningen är att dagens samhällen och 
arbetsliv består av en större föränderlighet än tidigare, vilket innebär att det gäller att hänga med i 
utvecklingen. Liksom Granberg (2014) menar Dahlborg Lyckhage (2010) att om man ser till lärandet i 
och genom arbetslivet handlar det många gånger om att få ihop teori och praktik samt att intresset för 
ett kontinuerligt lärande i arbetslivet och på arbetsplatsen har ökat under de senaste åren. 

Skolverket (2000) har arbetat fram ett särskilt handlingsprogram med syfte att inrätta och skapa goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet. I detta program försöker de ge en bild av det livslånga 
lärandets komponenter, innehåll och utmaningar. Skolverket menar att det livslånga lärandet innebär 
en helhetssyn på utbildning och lärande som sträcker sig utanför det formella utbildningssystemet och 
utanför deras traditionella ansvarsområden. Detta lärande avslutas inte i ungdomsåren utan fortsätter 
under hela livet.  

Thång (2013) berättar om en syn på livslångt lärande som kan ses internationellt, framförallt inom 
EU, där tyngdpunkten läggs på att individen i första hand lär nytt genom regelrätt utbildning. I Sverige 
läggs mer fokus på lärandet i vardagen, att det livslånga lärandet innebär en syn att det inte räcker att 
bara lära nytt, utan individen ska implementera detta nya i sitt liv för att det ska kunna räknas som 
kunskap. 

Kompetens  
Enligt Nationalencyklopedin (2015) har ordet kompetens en relativt vid innebörd, det kommer 
ursprungligen från senlatinets competeʹntia och betyder sammanträffa, stämma överrens, vara ägnad 
och kompetent. När det gäller begreppet kompetens finns det nog lika många olika forskare och 
författare som undersökt det som variationer i definitioner på det.  
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Magnusson (2007) menar att hur en person har möjlighet och förmåga att agera och hur den faktiskt 
agerar i förhållande till sitt arbete eller något som sker, är det som är personens kompetens. 
Kompetens kan alltså ses som följden av lärande (Magnusson, 2007, s.18). 

Granberg (2014) menar att en individs kompetens kan delas upp på formell kompetens och faktisk 
kompetens. Den formella kompetensen är oftast knuten till en viss utbildning som individen har som 
till exempel är knuten till dennes befintliga yrke. Den faktiska kompetensen räknar in alla de 
kunskaper som en individ har utöver den formella kompetensen och som behövs för att uppgifter ska 
kunna utföras på ett kompetent sätt. Det handlar om utbildning, erfarenhet, yrkeskunnande och 
personlighet. 

Kunskaper och kompetenser som behövs i arbetet som studie- och 
yrkesvägledare 
I följande avsnitt redogörs för förväntade kompetenser hos en utexaminerad studie- och 
yrkesvägledare som finns beskrivna i högskoleförordningen, samt de kompetenser som beskrivs 
relevanta för yrket av skolverket. Detta eftersom dessa ger en fingervisning om vad uppdragsgivaren 
finner som viktiga kompetenser som studie- och yrkesvägledaren bör underhålla. Karlsson i samarbete 
med Saco beskriver en annan del i de kompetenser som är nödvändiga i yrket. 

Skolverket (2013) deklarerar att studie- och yrkesvägledaren är den person som ansvarar för 
diskussion kring utbildningsvägar, yrken och arbetsmarknad, individuella lösningar för elevers 
studiegång och andra arbetsuppgifter kopplade till elever/klienter och utbildning/arbetsmarknad. 
Studie- och yrkesvägledaren är en länk mellan skola och arbetsliv och ger information och råd i 
valsituationer. Enligt Skolverket ska denna person även vara kunnig inom det område hen företräder. 
Vägledaren ska vara lyhörd, klar och tydlig i sina budskap samt bra på att lyssna och ge svar på frågor. 
I detta arbete som studie- och yrkesvägledare genomförs många vägledande samtal. Skolverket 
betonar vidare att detta är samtal mellan en professionell person och en person som söker vägledning i 
en problemsituation i syfte att försöka hantera möjligheter och svårigheter. Som vägledande samtal 
ingår även konsultation, rådgivning, utvecklingssamtal, handledning och stödsamtal. 

Pär Karlsson (2014) har tillsammans med Saco – Sveriges Akademikers Centralorganisation 
sammanställt ett material, Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019, som vill visa 
på hur arbetsmarknaden ser ut om fem år. Detta för att de anser att det är viktigt att se framåt vid val 
av yrkesbana. Arbetsmarknadsbedömningarna i denna rapport är en bearbetad sammanställning av 
ett stort antal arbetsmarknadsprognoser från Sacos förbund. I rapporten tar de upp att individen 
satsar mycket både rent ekonomiskt, och tidsmässigt, när den går en utbildning. Alla individer 
förväntar sig dock inte samma resultat efter slutförd utbildning. Exempel på resultat kan vara det i 
samhället allmänt väntade - att utbildningen leder till att individen får sitt drömjobb, eller helt enkelt 
att lära sig nya saker. Det kan också vara att en slutförd utbildning kanske inte leder till drömjobbet, 
men däremot till att individen får en bra lön, en trygghet för sin försörjning. Enligt författarna är det 
mycket viktigt att som studie- och yrkesvägledare kunna ge individer råd i valet av utbildning, de anser 
även att lyhördhet inför vilket resultat individen söker är betydelsefullt. 

Högskoleförordningen (1993) säger att studie- och yrkesvägledare ska ...visa kunskap om utbildning, 
arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt, ...visa förmåga att samla och 
kritiskt tolka information för att informera och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier 
och arbete (Sveriges Riksdag, 1993). 

Skolans verksamhet ställer även de krav på studie- och yrkesvägledning. I Skollagen går det att läsa 
följande som gäller tillgång till studie- och yrkesvägledare:  
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29 § 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. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 
tillgång till vägledning. (Sveriges Riksdag, 2010). 

NCDA som är en förkortning av National Career Development Association är den äldsta verksamma 
karriärutvecklingsorganisation i världen, den har funnits sedan 1913. NCDA (2009) har "The Career 
Counselling Competency Statements" som visar på vilka kunskaper och kompetenser en vägledare 
minst skall ha för att klara av sin yrkesutövning och vilka områden de kan behöva utveckla. Det är elva 
områden: Karriärutvecklingsteori, Färdigheter gällande individuell vägledning och gruppvägledning, 
Individ/grupp-bedömning, Information/Resurser, Hantering och verkställande av program, 
Konsultation, Människor av olika bakgrund, Handledning, Frågor gällande etik och lagar, Forskning 
och Utvärdering, och Teknik.  

NCDA (2009) har förtydligat de elva områdena och beskrivit alla i detalj, i beskrivningen av två av 
områdena finns med exempel på egenskaper en vägledare behöver. Det är i området "Färdigheter 
gällande individuell vägledning och gruppvägledning" där det beskrivs att vägledaren ska: etablera och 
upprätthålla produktiva personliga förhållanden med individer, och etablera och upprätthålla ett 
produktivt gruppklimat. När det gäller "Handledning" säger råden att vägledaren ska vara medveten 
om sina begränsningar och söka stöd eller hänvisa klienter vidare när det behövs. (NCDA, 2009, egen 
översättning). 

Skolverket (2013) säger i sina allmänna råd, som grundar sig på bestämmelser i skollagen och 
läroplanerna och om skolans arbete med studie- och yrkesvägledning, att studie- och yrkesvägledning 
är en rättighet för eleverna. Det är skolans ansvar att hjälpa och stötta eleverna så att de kan göra val 
inför framtiden som baseras på kunskaper om vilka val som finns att göra och hur dessa kan påverka 
elevens framtid. Det är viktigt att eleven har förståelse för hur dennes val av fortsatta studier/yrke kan 
ha stor påverkan på hur dennes liv kommer att se ut i framtiden. Att välja är en kontinuerlig process.  

Studie- och yrkesvägledare ska i sitt arbete utgå från aktuell forskning när de planerar vilka insatser 
som de ska erbjuda sina elever. I denna planering ska ingå hur studie- och yrkesvägledaren håller sina 
kunskaper om utbildning aktuella och hur denne kan utveckla kontakterna med arbetslivet. 
Skolledaren har ansvar för att i sin uppföljning av studie- och yrkesvägledningen se till att eleverna ges 
all den hjälp de behöver och har rätt till. Det är också dennes ansvar att i koppling till detta se till att 
studie- och yrkesvägledaren har den kompetens som behövs. Skollagen slår fast att eleverna har rätt 
tillgång till personal med sådan kompetens att de får sina behov av vägledning tillgodosedda. Behovet 
av studie- och yrkesvägledning kan variera mellan olika elever. Behovet av studie- och yrkesvägledning 
kan dock även variera mellan olika skolformer och skolenheter. Huvudmannen måste därför kunna 
anpassa resurserna efter behoven på respektive skolenhet oavsett hur resurserna organiseras. Därför 
har vi i kommande avsnitt valt att ta upp en kort beskrivning om vad kompetensutveckling är och 
varför det enligt författarna är en viktig ingrediens i arbetslivet och livet i sin helhet (Skolverket, 2013). 

Kompetensutveckling 
Nationalencyklopedin (2015) beskriver kompetensutveckling som utveckling och höjning av 
kompetens, om möjligheterna att klara arbetet idag men också om att förbereda sig för kommande 
uppgifter.  

Enligt Unionen (2015) som är ett av Sveriges största fackförbund gäller det att anpassa sig till de 
snabba förändringar som sker på dagens arbetsmarknad. För det behöver individen utveckla och 
fördjupa sin kompetens under hela sitt yrkesverksamma liv. Detta innebär att det går att säga att 
kompetensutveckling sker ständigt i alla situationer där lärande och utveckling sker. Unionen menar 
att de mesta lärandet sker i det dagliga arbetslivet genom det dagliga arbetet, likadant blir det för 
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individer som studerar på olika nivåer eller gör praktik. Kompetensutveckling innebär oftast att 
individen vidareutvecklas inom sina befintliga arbetsuppgifter eller till andra/nya arbetsuppgifter 
inom samma arbetsplats. Det kan även innebära en utveckling som gör att individen känner sig 
tryggare och kommer framåt i arbetslivet rent generellt.  

Ansvaret för kompetensutveckling gällande studie- och yrkesvägledare ligger hos staten, kommunen, 
skolan, arbetslaget och den enskilda individen. Det börjar i att målen för skolformerna och hur de 
verksamheterna ska utvecklas bestäms av staten (det är då regeringen och riksdagen som tar 
besluten). Staten kan genom detta se var behovet för kompetensutveckling kommer att bli. Den kan 
även föreslå andra områden där det behövs, och erbjuda resurser för denna utveckling, t.ex. genom 
Skolverket (SOU 1999:63). 

I Skollagens 2 kap. 34 § står följande som gäller studie- och yrkesvägledare: Huvudmannen ska se till 
att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. 
Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal vid förskole- och 
skolenheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet (Sveriges 
Riksdag, 2015).  

Kompetensutveckling för personal inom skolan (t.ex. studie- och yrkesvägledare) kan hittas på 
universitet och högskolor som utbildning i form av kurser och liknande.  Att skolpersonalen har den 
kompetens deras arbetssituation kräver, har kommunen som arbetsgivare ett självklart ansvar för. 
Målen som staten satt upp för skolan ska denna se till att uppnå genom att utveckla verksamheten åt 
rätt håll. Detta innebär att skolans personal kontinuerligt ska se över om verksamheten når sina mål 
och vilket behov som finns av kompetensutveckling för att nå dessa mål (SOU 1999:63).  

Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 
Som redovisades i inledningen säger högskoleförordningen att studie- och yrkesvägledare ska ha 
förmåga att identifiera och åtgärda sina behov av kompetensutveckling. Den säger även att vägledaren 
ska arbeta för en utveckling av sitt yrke och vägledningsverksamheten, detta genom att föra fram nytt 
material gällande området till annan personal, elever och chefer (Sveriges Riksdag, 1993). 

En del i de etiska riktlinjerna som Sveriges Vägledarförening (2007) ställt upp gällande studie- och 
yrkesvägledarprofessionen lyder som följande: Vägledning bygger på vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Vägledare strävar efter att utveckla sin verksamhet samt följa den utveckling som sker 
avseende teorier och metoder för vägledning. 

McMahon, Watson, Chetty och Norman Hoelson (2011) betonar vikten av att anpassa dagens 
vägledning till de behov som 2000-talets klienter har. Dessa behov utmärks främst av klienternas 
olikheter från varandra, samhällets snabba föränderlighet, internationaliseringen och teknikens 
framsteg. Detta innebär att vägledaren hela tiden behöver hålla sig ajour med förändringarna som sker 
i samhället. 

Uppdateringsbehov jämfört med erbjuden kompetensutveckling 
I de Allmänna råden från Skolverket tas exempel upp på vad det är studie- och yrkesvägledare behöver 
kompetensutveckling inom. Det är till exempel kunskaper som gäller att förbereda elever på steget 
vidare från den plats de är på nu. Studie- och yrkesvägledare inom grundskolan ska alltså ha 
kunskaper om hur det ser ut inom gymnasieskolan - hur denna utvecklas och vilka krav eleven ställs 
inför där. När det gäller en studie- och yrkesvägledare som arbetar på gymnasieskolan eller inom 
vuxenutbildningen är det de behöver kompetensutvecklas inom framförallt kunskaper om vilka 
vidareutbildningar som finns tillgängliga, inom t.ex. universitet/högskola. De behöver även 
kontinuerligt uppdatera sina kunskaper om regler gällande dessa utbildningar och vilka krav som 
ställs på blivande elever för att bli antagna. Studie- och yrkesvägledare som arbetar inom särskolan 
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behöver kunskaper om dessa elever, det är inget som ingår i grundutbildningen, vilket innebär att för 
att ha bra möjligheter att möta dessa elevers behov på rätt sätt behövs kompetensutveckling inom 
området. Det kan gälla utvecklingsstörning som sådan, eller kunskaper och kompetenser för att 
anpassa vägledningssituationer på bästa sätt för denna målgrupp. Det är även viktigt att veta vilka 
vägar vidare som finns för dessa elever, och förkunskapskrav för att kunna gå dessa vägar. Det finns 
även ett mål inom EU som syftar till att främja rörligheten mellan medlemsländerna, detta gör att 
studie- och yrkesvägledaren hela tiden behöver uppdatera sina kunskaper om arbete och studier i 
andra länder. Mer generell kunskap de behöver förnya hela tiden är den om vad som påverkar 
elevernas val och syn på utbildning/yrke/framtid. Om det påverkas av faktorer som elevens kulturella 
eller sociala bakgrund, eller kön är det viktigt att vara medveten om detta och arbeta för att vidga 
elevernas perspektiv gällande viktiga val inför framtiden och medverka till att eleverna inte känner sig 
begränsade av sådana faktorer (Skolverket, 2013). 

Skolverket ansvarar för kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledningen. En del i detta är att 
erbjuda kurser för de som arbetar inom detta område, alltså till studie- och yrkesvägledare, lärare och 
rektorer. Kurserna erbjuds till all denna personal eftersom studie- och yrkesvägledningen är hela 
skolans ansvar. Så att eleverna ges möjlighet att på bästa sätt fundera och ta beslut gällande val inför 
framtiden är inte endast studie- och yrkesvägledarens ansvar, utan också lärares och rektors ansvar. 
Dock har studie- och yrkesvägledaren mer specifik kunskap inom området vilket innebär att denna 
kan stötta och guida den övriga personalen. Genom Skolverket finns nu ett utbildningspaket som heter 
Skola - Arbetsliv i undervisningen, det finns även 2 kurser: Vägledning och samtal i ett fleretniskt och 
pluralistiskt samhälle vid Stockholms Universitet, och Normkritisk pedagogik för vägledning vid 
Malmö Högskola (Skolverket, 2014). 

Skola - Arbetsliv i undervisningen är ett utbildningspaket som Skolverket erbjuder i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Det är 2 utbildningsdagar med handledning 3-4 gånger i små grupper 
däremellan. Det som ska ske i grupperna är ett utvecklande av ett undervisningsmaterial för alla 
skolämnen gällande skola och arbetsliv. Målet med utbildningen och grupparbetet är att deltagarna 
ska ha större kunskaper om arbetsmarknaden, ett undervisningsmaterial de kan använda när de ska 
hjälpa eleverna att göra val inför framtiden. Deltagarna har förhoppningsvis även fler kontakter med 
skola och arbetsliv för att kunna ta del av ett fungerande utbyte däremellan. Denna utbildning går på 
flera olika platser i Sverige (Skolverket, 2014). 

Vägledning och samtal i ett fleretniskt och pluralistiskt samhälle är en kurs som ges genom 
Stockholms Universitet som är två gånger två dagar på skolan och med hemarbete mellan dessa 
träffar. Den här kursen ska vara som en hjälp till att vägleda och möta människor som har olika 
bakgrund och förutsättningar när det gäller ålder, etnicitet, kön och klass. Detta för att ha möjlighet att 
hela tiden ha en professionell hållning i möten med andra, utan förutfattade meningar och för svaga 
kunskaper gällande andras möjligheter i samhället. Normkritisk pedagogik för vägledning, denna 
kurs ska ge deltagarna de kunskaper de behöver för att kunna vägleda klienter till fria val inför 
framtiden utan begränsningar av de förutfattade meningar som alla bär med sig. Genom denna kurs 
kan vägledaren få mer kunskaper för att hjälpa klienter att vidga perspektiv i valsituationer. Kursen 
består av tre träffar och mellan dessa ska deltagarna studera själva hemma (Skolverket, 2014). 

Chefens syn på och ansvar för studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling  
Den som är chef för studie- och yrkesvägledare inom kommunal sektor är oftast rektor eller skolledare. 
I Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport: Rektors ledarskap - En granskning av hur rektor 
leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse (2010) står det att läsa om rektorernas nyckelroll i 
skolan. Deras övergripande uppgift är att se till och genomföra det nationella utbildningsuppdraget 
och rektorsfunktionen beskrivs ofta som central för att skapa en skola av god kvalitet för alla, där de 
nationella målen uppfylls och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande och tryggt. 
(Skolinspektionen, 2010). 
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I läroplanerna definieras vilket ansvar rektorn har inom de olika skolformerna grundskolan, 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Inom alla tre har rektorn huvudansvaret för det pedagogiska 
arbetet och för hela verksamheten med all personal, att den/de når de nationella målen, skolplanens 
mål och de mål som finns i den lokala arbetsplanen. Genom detta har rektorn alltså ansvar för  den 
skolenhetens resultat (Skolverket, 2011a+b + 2012).  

Skolan ses ofta som en lärande organisation och i den lärande organisationen har alla ett stort ansvar 
för sin egen kompetensutveckling. Kompetensutveckling i den lärande organisationen tar sin 
utgångspunkt i de svårigheter, dilemman och utvecklingsområden som skolledare och medarbetare 
möter i sitt arbete med att utveckla kvaliteter. Inom ramen för sin förståelse utvecklar rektor och 
annan personal inom skolan de kunskaper och färdigheter som de använder sig av i sitt arbete. 
Kompetensutveckling blir genom detta synsätt en fråga om att utveckla förståelse i förhållande till 
uppdraget. (Utbildningsdepartementet, 2000). 



 Sid 10 (32) 

 

 

Metod  

I den här delen av arbetet gör vi en närmare presentation av de forskningsmetoder och 
tillvägagångssätt vi använt oss av för att besvara de frågeställningar som ligger till grund för syftet med 
arbetet. Detta arbete innefattar både en litteraturstudie och en kvalitativ undersökning med intervjuer. 
Dessa var antingen personliga eller utfördes via e-post. Metoderna användes för att kunna analysera 
hur kompetensutvecklingen ser ut för dagens studie- och yrkesvägledare och även hur skolledare ses 
bedriva kompetenshöjande möjligheter till sin personal som i detta arbete är studie- och 
yrkesvägledare. 

Val av metod  
Vi valde att arbeta utifrån den kvalitativa metoden, eftersom den enligt Denscombe (2009) tar sin 
utgångspunkt i hur människor upplever verkligheten, då vi ville få djupare förståelse för och 
information av vår målgrupp. Denscombe (2009) säger vidare att det finns två utgångspunkter för 
forskning, dessa är kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa gäller en undersökning gjord på en 
större grupp och resultatet presenteras ofta i siffror, medan den kvalitativa istället innebär en mer 
beskrivande undersökning gjord på en mindre grupp. Genom den kvalitativa metoden är chanserna 
större att få denna mer djupgående information, än vid användandet av kvantitativ metod. Metoden 
ger även större möjlighet till tolkning av svaren samt ge en mer beskrivande analys av dessa. Detta 
passar perfekt in på vårt syfte med arbetet då vi ville få en bild av studie- och yrkesvägledarnas egen 
syn på behov av och möjligheter till kompetensutveckling men även skolledarnas möjligheter att 
erbjuda tid och möjlighet till kompetensutveckling för denna grupp inom kommunal sektor. I en 
kvantitativ studie skulle det inte gå att få en bild av dessa personers syn på detta utan i sådana fall 
skulle det bli en sammanställning av antalet studie- och yrkesvägledare som fått tillgång till 
kompetensutveckling t.ex., vilket inte ska undersökas i detta arbete.  

Datainsamling och genomförande 
Utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor arbetade vi fram frågor som vi sammanställde i en 
intervjuguide (se bilaga 1) som vi använde oss av genom alla intervjuer med studie- och 
yrkesvägledarna. I arbetet med denna intervjuguide tänkte vi oss intervjun i olika delar, där vi började 
med lite bakgrundsinformation om respondenten för att sedan gå vidare mer ingående med de 
områden vi ville få svar inom. Intervjuerna med skolledarna hade samma intervjuguide som grund, 
men med färre frågor och vinklat från utsidan, då de skulle ge sin syn på studie- och yrkesvägledarnas 
kompetens och möjlighet till kompetensutveckling (se bilaga 2). 

Teman vi arbetade utifrån var: 

x Nödvändiga kunskaper och kompetenser för yrket 

x Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 

x Uppdateringsbehov jämförd med erbjuden kompetensutveckling 

x Chefens syn på studie- och yrkesvägledarnas kompetensutveckling 

x Framtiden inom studie- och yrkesvägledningsområdet 

För att kunna genomföra en så bra kvalitativ undersökning som möjligt krävdes kunskaper hos oss om 
bland annat kompetens, kompetensutveckling och livslångt lärande i sig, och kopplat till studie- och 
yrkesvägledningen idag, samt även vad som tidigare skrivits om detta område. Arbetet med att få fram 
relevant och aktuellt material till denna studie började med litteratursökning kring studie- och 
yrkesvägledningens kompetensutveckling och dess historik. För att kunna skriva vår bakgrund lade vi 
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fokus på att förklara centrala begrepp i vårt arbete, dessa begrepp fann vi förklaringar till i bland annat 
Nationalencyklopedin (2015) och andra aktuella och relevanta källor. En bok vi använde från början 
för att få en bra start på arbetet, men också för att slå upp saker i under arbetets gång var God 
Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). I denna stod det mycket matnyttigt om hur forskning ska 
genomföras på bästa sätt, detta var råd vi tog till oss. Vi studerade även litteratur som handlar om att 
genomföra kvalitativa undersökningar, hur vi skulle tolka och sammanställa de svar vi fick och mer 
ingående om hur vi skulle samtala med människor. Här var det framförallt i Denscombe (2009) och 
Trost (2012) vi fann bra information. Vi kände oss då säkrare angående vad vi skulle tänka på, titta och 
lyssna efter och hur vi själva som samtalsledare borde vara.  

Vi kontaktade studie- och yrkesvägledare som kunde tänkas träffas och svara på frågorna. När vi 
intervjuat dessa vägledare tog vi kontakt med deras chefer och vi fick intervjua en del av dessa. Svaren 
från respondenterna är relevanta och aktuella då de alla är yrkesverksamma idag. Slumpmässigt blev 
dessa ojämnt fördelade könsmässigt, det var 12 kvinnor och 3 män av studie- och yrkesvägledarna, 
skolledarna var 3 kvinnor och 2 män. Intervjuerna höll hög grad av standardisering då samma frågor 
ställdes till alla intervjuade (Trost, 2010, s.39). Det var samma frågor för alla 15 studie- och 
yrkesvägledare, och samma till alla 5 skolledare. Alltså 2 varianter av frågor, en till varje yrkesgrupp. 
Vissa variationer uppstod gällande i vilken ordning frågorna ställdes och eventuella följdfrågor, 
beroende av vilka svar som angavs. Samtliga intervjuer genomfördes under januari till mars månad 
2015. 

Kontakten med samtliga respondenter togs via e-post där förfrågan om ett personligt möte stod som 
högsta prioritet, telefonintervju som andra prioritet och som sista alternativ att använda sig av intervju 
via e-post. Majoriteten valde det sista alternativet, ingen av våra respondenter valde telefonintervju. 
Alternativen telefonintervju eller intervju via e-post kommer från att de intervjuade bor i olika delar av 
landet men även på grund av begränsad ekonomi och tidspress hos författarna. Alla intervjuerna var 
fokusintervjuer, vilket Trost (2010) understryker passar denna form av undersökning, då de var 
strukturerade efter ett tema och utfördes av en intervjuare. 15 stycken intervjuer utfördes som 
intervjuer via e-post och 5 stycken intervjuer genom personliga möten. Trost (2010) förordar att 
miljön där intervjuerna ska ske skall vara så ostörd som möjligt och det har vi anammat då vi 
genomförde de personliga mötena i lugna miljöer utan störningsmoment. Genom det 
bekvämlighetsurvalet vi gjorde men även genom det obundna slumpmässiga urvalet hamnade vår 
undersökning rent geografiskt på några olika platser i landet, från en mindre kommun i norra Sverige 
till en stor kommun i södra Sverige vilket gör att vi med fördel får en större överblick över behöriga 
studie- och yrkesvägledares tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning i arbetet. Detta 
urval visar även om det finns någon variation i hur de olika vägledarna arbetar i dessa olika områden.  
Vi hade ett visst bortfall då vi kontaktade fler studie- och yrkesvägledare och skolledare än vi fick svar 
ifrån. Detta innebar att vi fick kontakta fler vägledare och skolledare och i vissa fall kontakta dem vid 
flera tillfällen, för att vi skulle få tillräckligt många respondenter till vårt arbete.  

Urval 
För att välja ut dessa respondenter använde vi oss både av bekvämlighetsurval (Trost, 2012, s.31), där 
vi kontaktade studie- och yrkesvägledare som kunde tänkas träffas och svara på frågorna och av 
obundna slumpmässiga urval (Trost, 2012, s.34) där alla behöriga studie- och yrkesvägledare i 
Sveriges befolkning hade samma chans och möjlighet att bli valda via sina e-postadresser på arbetet. 

Urvalet bestod av 15 behöriga vägledare som idag arbetar inom grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Vi intervjuade 4 studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, 6 inom 
gymnasieskolan och 5 inom vuxenutbildningen. Urvalet styrdes av tillgängligheten på vägledare och 
skolledare att intervjua, samt deras villighet att ställa upp på en intervju. 
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När det gäller våra studie- och yrkesvägledar-respondenter är de mellan 37-63 år och har arbetat med 
vägledning i mellan 2-30 år. En ytterligare uppdelning kan göras här då vi kan se att det är 3 av dessa 
respondenter som är 45 år och yngre, medan det då är resterande 12 som är äldre än det. När det 
gäller antal år i yrket har majoriteten arbetat 10 år eller kortare, medan 5 respondenter har arbetat 
längre än 10 år. Vi valde att kategorisera dessa respondenter utifrån antal år i yrket och benämnde 
dem då Syv 1-15, där Syv 1 har jobbat längst inom yrket - 30 år. Vår avgränsning innebar att vi endast 
intervjuade behöriga yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare som är arbetar inom 
utbildningsväsendet på den kommunala marknaden. Detta för att förstå hur verkligheten ser ut idag, 
och försöka skapa oss en bild av hur en möjlig nära framtid kommer att se ut inom detta område.  

Av skolledarna är det 4 stycken som har yrkestiteln rektor och en som är vuxenutbildningschef. Alla är 
dock skolledare, vilket innebar att vi valde att kalla dem för detta, och sortera dem utifrån ålder. De 5 
skolledarna är mellan 38-58 år gamla. Vi benämner dem alltså Skolledare 1-5, där Skolledare 1 är äldst 
med sina 58 år. 

Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av hur en forskare hanterar sitt forskningsmaterial och berättar 
om hur svårt det faktiskt är att hålla full sekretess när det gäller just forskningsmaterial. I princip så är 
det så att det är omöjligt för en forskare att helt lova att ingen utomstående får tag på materialet. Det 
forskaren dock kan göra är att beskriva vad som gjorts för att minska risken att materialet sprids. I 
vårt fall har detta inneburit att vi endast har förvarat intervjusvaren från respondenterna i våra 
respektive datorer och att vi döpt om respondenterna till Syv 1-15 och Skolledare 1-5, för att minimera 
risken för identifiering av dessa personer. 

Före intervjuerna genomfördes informerade vi våra respondenter om att vi skulle göra allt vi kunde för 
att förhindra att deras identitet gick att upptäcka i arbetet. Ingen av respondenterna ställde dock några 
krav på anonymitet. Vi ville ändå beskriva vilka åtgärder vi tagit för att respondenterna skulle kunna 
känna trygghet inför intervjuerna och att de skulle känna att de kunde svara fritt.  Deltagarna i denna 
studie bestämde själva över sin medverkan i intervjuerna efter information om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte i detta arbete och att det insamlade materialet endast skulle användas för 
detta forskningsändamål. Alla respondenter blev tillfrågade att delta i denna undersökning med 
anledning av sitt yrke, och för att vi i enlighet med vårt syfte, ville få reda på deras syn på och behov av 
kompetensutveckling. Som Vetenskapsrådet (2011) även betonar finns det risker med att som forskare 
berätta för de tilltänkta respondenterna vad vi som forskare faktiskt kan lova dem, att de bestämmer 
sig för att inte delta. Men vi hade tur i att merparten av de studie- och yrkesvägledare vi tillfrågade om 
att delta i studien tackade ja och flera av skolledarna likadant. De som tackade nej till deltagande 
angav tidsbrist som anledning. 

Trovärdighet 
Det här arbetet har flera skäl till att betraktas som trovärdigt, detta eftersom det är behöriga och 
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare och skolledares verklighet och upplevelser kring 
kompetensutveckling vi skriver om i vårt arbete. Dessa personer befinner sig i olika faser och i olika 
positioner av sitt yrkesverksamma liv och har generöst delat med sig av sina erfarenheter vad gäller 
kompetensutveckling för dem samt skolledarnas syn på kompetensutveckling. Framställningen 
baseras på de svar vi fått via genomförda intervjuer med berörda personer och är ordagrant citerade 
från dessa. Det material vi redovisar genom detta arbete speglar därmed vardagen på arbetsplatsen 
inom olika kommuner i olika delar av landet. Intervjuerna gav oss beskrivande data om studie- och 
yrkesvägledarnas möjligheter till och upplevelse av kompetensutveckling i sitt arbete samt skolledares 
syn på och tillgång till att kunna erbjuda kompetensutveckling och vidareutbildning till sina studie- 
och yrkesvägledare. 
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Analys 
I analysen av de data vi samlat in genom intervjuerna kopplade vi data mot arbetets syfte och 
frågeställningar. Det som inte kändes relevant i denna koppling har vi räknat bort i det fortsatta 
bearbetandet av arbetet. Det var till exempel bakgrundsinformation om respondenterna och fakta som 
kom fram som inte kunde kopplas till vårt arbetes syfte och frågeställningar.  

Studiens data analyserades genom en så kallad innehållsanalys som enligt Denscombe (2009) ...är 
mest lämplig när man har att göra med kommunikationsaspekter som tenderar att vara enkla, 
direkta och påtagliga (Denscombe 2009, s. 201). Data har som tidigare nämnts samlats in på olika 
sätt, dels genom intervjuer i fysisk miljö och dels genom intervjuer via e-post. Textbaserad 
kommunikation har vissa begränsningar, bland annat risken för feltolkningar och avsaknaden av 
kroppsspråk. Trots dessa begränsningar kan dessa intervjuer bedömas vara av likvärdig kvalitet som 
intervjuerna i fysisk miljö, detta tack vare att vi noga följde upp de skriftliga intervjusvaren och ställde 
följdfrågor tills vi var säkra på att vi uppfattat respondenten rätt. I syfte att försöka upprätthålla en röd 
tråd genom varje intervjutillfälle användes en intervjuguide (se bilaga 1 + 2) som utgångspunkt vid 
intervjuerna vilka begränsades till fem olika teman som framgår i resultatdelen. Vi valde att bara 
kortfattat redogöra för hur våra intervjufrågor besvarats och istället stödja med citat. Som författare är 
det vanligt att vara objektiv eller neutral, det är omöjligt att inte bli påverkad i sammanhanget och 
detta var vi väl medvetna om. Därför försökte vi behålla en objektiv attityd mot oss själva och 
samtidigt hålla oss subjektiva och öppna gentemot våra respondenter för att kunna förstå den data vi 
fick in på rätt sätt. De personliga intervjuerna spelades in, skrevs ner, skrevs ut, bearbetades och 
transkriberades sedan. Det skriftliga materialet från e-post intervjuerna skrevs ut och bearbetades för 
att sedan även de transkriberas. Efter genomförda intervjuer kunde en röd tråd ses vilken avgjorde de 
teman som resultatet delades in i. När materialet granskats ordentligt blev det fem huvudteman 
baserade på teman vi såg i frågeställningarna i inledningen som sedan utvecklades i intervjuguiderna 
och intervjuerna. Vårt fokus har hela tiden legat på att återge i exakta ord vad respondenterna sagt och 
vi försökte sedan koppla detta till de olika teman som nämnts ovan och kommer längre fram i 
rapporten 

Att använda sig av den kvalitativa metoden visar på förståelse i det undersökta ämnet och vi författare 
anser att förståelse kring de intervjuade studie- och yrkesvägledarnas möjlighet till 
kompetensutveckling och skolledares förhållningssätt och syn till det har ökat men även påvisat vilka 
brister som finns.  
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Resultatredovisning 

I denna del redogörs för de resultat som framkommit i arbetet utifrån de kvalitativa intervjuer som 
gjorts. I dessa intervjuer ställde vi frågor vi fick andra svar än de vi hade väntat oss att få. Vårt primära 
mål med intervjuerna var att få svar som visade på regelrätt kompetensutveckling för studie- och 
yrkesvägledare inom utbildningssystemet men fick istället i de flesta fall svar som gällde andra typer 
av kunskaper, färdigheter och liknande. Vi fick alltså egentligen inte de svar vi hade väntat oss, så vi 
kanske ställde fel frågor för att nå vårt första tänkt mål. Dock var det så att när studie- och 
yrkesvägledarna gav sina svar, upptäckte vi värdet i det de uttryckte och ville ändå ta med det i vårt 
arbete. 

Resultatet är uppdelat under rubriker som är en omformulering av forskningsfrågorna: 

x Kunskaper, kompetenser och egenskaper som studie- och yrkesvägledare anser är viktiga att 
uppdatera och utveckla regelbundet 

x Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 

x Uppdateringsbehov jämfört med erbjuden kompetensutveckling 

x Chefens syn på studie- och yrkesvägledarnas kompetensutveckling 

x Framtiden inom studie- och yrkesvägledningsområdet  

Kunskaper, kompetenser och egenskaper som studie- och yrkesvägledare anser 
är viktiga att uppdatera och utveckla regelbundet 
När våra respondenter besvarade denna fråga som handlade om kompetens som de anser vara viktig 
och som bör utvecklas, var det i de flesta fallen inte regelrätt kunskapsutveckling via någon form av 
utbildningsverksamhet de tog upp som viktigast. Det handlade istället mycket om värderingar och 
sådant som utvecklas genom erfarenhet inom professionen. 

Vi har delat upp detta stycke i tre delar utifrån kompetensernas typ. Dessa är följande: 

Kunskaper, t.ex. om utbildningssystem, regelverk och liknande. 

Värdegrund, alltså vilket sätt man anser att studie- och yrkesvägledare bör arbeta på och vad 
vägledaren ska syfta mot eller uppnå i sitt arbete. 

Färdigheter, dvs. sådant som kan betecknas som skicklighet i yrkesutövandet. Det kan vara förmågan 
att vägleda i det personliga mötet med klienten, att organisera arbetet så att man löser 
arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt eller liknande. 

Kunskaper 
Samtliga respondenter betonade vikten av att ha riktig koll på lagar och förordningar i samhället och 
gällande arbetsmarknaden. De berättade även att det ingick i deras arbetsuppgifter att ha uppdaterade 
kunskaper om utbud av utbildningar, inträdeskrav och innehållet i dessa, studiefinansiering och 
självklart även att ha en färsk bild av hur arbetsmarknaden ser ut. Alla dessa kunskaper krävs för att 
kunna vägleda på ett så bra sätt som möjligt. Att hålla sig uppdaterad om aktuella reformer och lagar 
via webben t.ex. och skolverket. (Syv 15, s.2). Allmänbildning som hela tiden uppdateras uttrycktes 
som mycket viktigt av majoriteten av de tillfrågade. Två av respondenterna uttryckte detta på följande 
sätt: Kunna mycket om lite, eller lite om mycket. Vara duktig på att söka reda på det mesta (Syv 8, 
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s.2). Hålla sig uppdaterad hela tiden, följa med i nyheter, vara intresserad av vad som händer i 
samhället... (Syv 6, s.2). 

Värdegrund 
Alla respondenterna var ense om att, som Syv 4 uttryckte det, att ha ett ...intresse av människor och 
samhället och kommunikation... (s.1), är en bra sammanfattning av den grundläggande basen en 
studie- och yrkesvägledare behöver ha. Alla respondenterna nämnde att ett intresse för människor och 
ett intresse av att hjälpa människor framåt i livet är den viktigaste kompetensen för en studie- och 
yrkesvägledare. Ha ett genuint intresse för människor... (Syv 6, s.2).  

En studie- och yrkesvägledares syn på livslångt lärande är essentiellt för hur de utför sitt arbete ansåg 
14 av 15 respondenter. Detta eftersom att studie- och yrkesvägledaren i sin yrkesutövning ska finnas 
där för människor som står i vägval i sina liv. Så en positiv syn på livslångt lärande, och en känsla för 
hur viktigt livslångt lärande är ansåg de vara nödvändigt för att kunna vara den bästa versionen av sig 
själva på arbetsplatsen. Som en av respondenterna uttryckte det: Nödvändig ingrediens i livet (Syv 1, 
s.2). 

Färdigheter 
Ett flertal av respondenterna, 12 av 15, betonade att de viktigaste arbetsuppgifterna för en studie- och 
yrkesvägledare var vägledningssamtalen med klienter, individuella samtal och gruppsamtal. Detta 
innebär att de viktigaste färdigheterna gäller dessa samtal - att ha tillräckliga färdigheter i att leda 
samtal vidare, utföra motiverande eller handledande samtal eller den typ av samtal som passar i 
situationen. 

För att kunna hjälpa människor och förstå deras mål så krävs det att studie- och yrkesvägledaren är en 
god lyssnare, detta kom också högt på listan över nödvändiga kompetenser: Att man kan lyssna och 
visa empati (Syv 9, s.1). Det var hela 14 av 15 respondenter som nämnde detta bland de viktigaste 
kompetenserna. 

Flexibilitet såg respondenterna som viktigt, att kunna vara lite av en kameleont som kan anpassa sig 
till alla situationer. Detta eftersom studie- och yrkesvägledare möter människor i många olika stadier 
av livet, så att kunna hantera alla typer av möten med alla typer av människor är essentiellt. Studie- 
och yrkesvägledaren kan träffa elever i alla åldrar, för att sedan gå vidare till ett möte med skolledare 
och politiker. Efter det är det information för en hel aula fylld med föräldrar inför att deras barn ska 
börja skolan som står på schemat. För att nästa dag delta i ett EHT (ElevHälsoTeam)-möte med lärare, 
kurator, specialpedagog. Sedan kan det vara dags att ha kontakt med socialtjänsten angående en elev 
osv... Att vara flexibel för ALLT... (Syv 8, s.2). ...det faktum att man får ett par hundra nya 
medarbetare varje år gör att man tvingas leva i nuet (Syv 1, s.1). Det här jobbet är så omväxlande - 
man vet aldrig vad som händer. Olika saker varenda dag (Syv 9, s.1).   

Då arbetet som studie- och yrkesvägledare till viss del kan vara ganska så ensamt betonade flera av 
respondenterna vikten av att vara självgående, duktig på att planera och genomföra saker. Till 
exempel: Vi har väldigt mycket eget ansvar här - kommunen har väl nån sorts SYV-plan nånstans 
som finns som pappersprodukt och sedan så är det egentligen upp till oss här på gymnasiet att det 
ska funka. Det tycker jag är bra och viktigt, att jag får vara med och påverka själv (Syv 8, s.2). 

Skillnader 
Skillnader som gick att utläsa gällande kunskap och kompetens fanns kopplade till vilka 
arbetsuppgifter som respondenterna utförde i dagsläget. Det var till exempel de som hade andra 
arbetsuppgifter än renodlade vägledaruppgifter. 5 respondenter upplevde att de inte fick nytta av det 
de lärt sig under utbildningen. Då framförallt det som gällde personlig vägledning, i form av 
individuella samtal och gruppvägledning. Av dessa uttryckte några att de ville utveckla sådana 
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kunskaper mer. De andra att de var helt nöjda med att inte utföra sådana arbetsuppgifter som var 
kopplade till kunskaper de förvärvat under utbildningen. En anledning en respondent angav till att 
hen inte använde sådana kunskaper var att den nu använde kompetenser och kunskaper som var mer 
kopplade till verkligheten. Att kunskaperna från utbildningen var för mycket teoribaserade och inte 
verklighetsbaserade. Denna respondent och 3 andra upplevde att de hade mer nytta för kunskaper de 
förvärvat under vidareutbildning sedan de fått sin anställning. En del av det jag lärt mig under SYV-
utb och sedan under vidareutbildning kan jag använda... (Syv 13, s.4). 

Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 
Vi har delat upp även detta stycke utifrån kompetensernas typ: Kunskaper, Värdegrund, Färdigheter. 
Sedan i slutet av stycket finns två rubriker till, nämligen "Utvecklingsplan och möjligheter till 
kompetensutveckling" för att visa på vägledarnas svar där,  och "livslångt lärande" som är en del av 
kompetensutvecklingen - att lära för livet. 

Kunskaper 
Respondenterna var ense om att kompetensutveckling är nödvändig för att de ska klara av sitt arbete 
och följa med i utvecklingen på arbetsplatsen. Att de behöver kontinuerlig uppdatering om aktuella 
lagar, villkor, regler gällande utbildningar, yrken och samhället i stort. Studie- och yrkesvägledarnas 
yrkesroll hänger mycket på att de hela tiden håller sig aktiva och uppdaterar sina kunskaper.Det som 
erbjuds i form av kompetensutveckling för vägledare är utbildningar genom Skolverket, 
specialinriktade kortare och/eller längre kurser på universitet/högskola, utbildningsdagar och 
konferenser genom Vägledarföreningen och liknande genom vägledarnas kommuner. Det finns också 
...SSA-konferensen, och det är ju alltså då Skola Samhälle Arbetsliv, det är ju en rikskonferens som 
sker en gång per år... (Syv 6, s.4). 

12 av 15 respondenter uttryckte att det finns kompetensutveckling att få, men att den inte är på långa 
vägar tillräcklig. Det som skiljde i respondenternas svar var också hur de upplevde 
tillgängligheten/möjligheterna till denna kompetensutveckling. Detta då ett flertal uttryckte att det 
finns mer möjligheter till utbildningar och liknande i södra Sverige än i mellersta och norra Sverige. 
Kan vara svårt att gå en del utbildningar då de inte erbjuds på vår ort och kanske inte 
distansstudier (Syv 7, s.1). ...man måste ju åka så himla långt... (Syv 9, s.2). 

När det gällde vad vägledarna såg som kompetensutveckling så skiljde det sig en del dem emellan. 6 av 
15 ansåg att allt var kompetensutveckling som erbjöds, alltså konferenser, utbildningsdagar, 
vägledardagar inom kommun/län, utbildning genom Skolverket osv. Av resterande var det några som 
endast såg "riktig" utbildning, alltså en kurs via universitet/högskola som detta. De andra tyckte allt 
utom konferenserna kunde räknas: Konferenser är ju intressanta men ger egentligen inga bestående 
kunskaper (Syv 3, s.1). 

Det skiljde sig också på vilket sätt respondenterna fick tag på information om utbildning och annat. Ett 
media som ett flertal respondenter nämnde var Internet och då framförallt de grupper på Facebook 
som har med vägledning att göra.  

Kunskaperna som skulle utvecklas kunde vara generella breda kunskaper såväl som specifika 
kunskaper inom ett särskilt område. Detta beroende av vilken typ av arbetsuppgifter vägledaren hade, 
vilken arbetsplats den var på, men självklart även beroende av vem vägledaren var som person, vilka 
önskemål av utveckling den hade. I alla fallen var respondenterna ense om att kompetensutveckling 
innebar en utveckling av individen, sedan så hade de lite olika uppfattningar om det var för dennes 
egen skull eller för verksamhetens skull. Några ansåg även att det var för både individens och för 
verksamhetens skull. Med Syv 15´s ord: Kompetensutveckling kan handla om att få mer kunskap om 
t.ex. funktionsnedsättningar och hur det påverkar mitt arbete, alltså något som gör att jag behöver 
ha kunskap om något nytt för att kunna utföra ett fullgott jobb (Syv 15, s.2). 
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Syv 4 (, s.2) sa följande: Jag har haft stor nytta av kompletteringar jag gjort i form av fristående 
kurser på högskolan (Syv 4, s.2). 

Alltså såg flera av respondenterna kompetensutveckling som något nödvändigt, för att klara av sitt 
arbete på bästa sätt, för att komma vidare i livet och utvecklas. Detta medan några av respondenterna 
dock tyckte att det var mer en frivillig sak än för verksamhetens skull. Att det låg på deras eget ansvar 
att känna efter om/vad de behövde utveckla. ...att man lär sig nya saker inom sitt yrke som man är 
intresserad av att lära sig. Kompetensutveckling är något man själv väljer frivilligt (Syv 3, s.1). 
Känns som något som jag själv väljer att göra (Syv 5, s.6). 

Respondenterna berättade att de höll sig uppdaterade genom att läsa dagstidningar, titta/lyssna på 
nyheterna, använda internet och där även forum på Facebook. ...att hänga med! Vara nyfiken på 
arbetsmarknaden, läsa Dagens Industri, gå ut på arbetsförmedlingen och titta, läsa Dagens Nyheter 
- vara allmänt intresserad och kolla på nyheter (Syv 6, s.3).  

Värdegrund 
Den röda tråden som gick att se gällande studie- och yrkesvägledarnas syn på kompetensutveckling 
var vikten av eget intresse för sin egen utveckling. Ett allmänt intresse för samhällsutvecklingen och 
att bli allmänbildad. Detta samtidigt som respondenterna var väl medvetna om vikten av att hänga 
med i förändringar av lagar, regler och liknande. ...man måste ju ha den här omvärldsanalysen 
påslagen hela tiden på nåt sätt. Att man ser till att prenumerera på nyhetsbrev från olika håll, det 
kan vara UHR och Skolverket, sedan det här SYV-forumet på Facebook tycker jag är jättebra! (Syv 
5, s.5). 

Utvecklingen följs genom läsa, lyssna, lära (Syv 2, s.2). Som en del i detta menade respondenterna att 
de lärde sig och hängde med i utvecklingen genom möten med människor - andra studie- och 
yrkesvägledare, arbetskamrater, elever, skolledning. ...att man försöker träffa kollegor och diskutera 
med emellanåt, för att diskutera hur saker är i vår kommun. Och sedan försöka träffa de i länet nån 
gång per år för att se hur det är i länet. (Syv 5, s.5). 

Skicklighet  
En majoritet av respondenterna (13 av 15) såg kompetensutveckling som utveckling och höjning av 
kompetens, om möjligheterna att klara arbetet idag men också om att förbereda sig för kommande 
uppgifter. Utveckling av färdigheter och kunskaper som man tillägnat sig... (Syv 5, s.2).En stor del av 
respondenterna betonade vikten av kompetensutveckling inte bara inom yrket utan även för dem som 
individer, att utvecklas som människa. I Syv 7s ord ... att känna att man inte stannar kvar i samma 
gamla hjulspår, utan istället försöker att tänka nytt och vara öppen för nya tankar och idéer (Syv 7, 
s.1). 

Utvecklingsplan och möjligheter till kompetensutveckling 
Respondenterna ansåg alla att för att de skulle få möjlighet till kompetensutveckling och för att få den 
kompetensutveckling som de önskat borde det finnas en utvecklingsplan för var och en av dem. 
Verkligheten såg dock lite annorlunda ut. Vissa hade en utvecklingsplan/ett mål för verksamheten, 
andra hade utvecklingsplan/mål som respondenten själv ville uppnå.  

De sju respondenter som svarade att de har en utvecklingsplan, berättade att de varje år har ett samtal 
med sin chef som kallas för RUS (Resultat och Utvecklings Samtal). Då går de igenom vilket/vilka mål 
vägledaren har, vad de vill göra och sen så går de även igenom hur det har gått sen senaste RUS. Att då 
ville hen göra det och det, och utvärderar detta, hur har det gått, om hen har uppnått målen för året 
som varit osv. Målen gäller då i dessa samtal framförallt verksamheten, eller vägledarens 
kompetensutveckling till fördel för verksamheten. Som SYV måste man ju vara beredd på att 
uppdatera sig hela tiden. Känner man inte att man orkar med det, då får man söka nåt annat jobb, 
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för annars fungerar det inte. Man kan inte säga: Nu har jag gått utbildningen, och nu behöver jag 
inte göra nånting mer! (Syv 5, s.4).  

Lite mindre än hälften av respondenterna hade inte en utvecklingsplan. Det var 6 stycken som svarade 
nej som berättade att trots att de har utvecklingssamtal/RUS med sina chefer så har de ingen 
utvecklingsplan för sig själva, sin kompetensutveckling. Det de pratar om under samtalen är istället 
resultat - vad de har gjort under året, inte vad de vill göra framöver. Sedan så skiljde det sig i svaren 
mellan dessa 6 hur de upplevde att vara utan utvecklingsplan. En sa: Nää nej, och det är rätt 
tråkigt...Det blir liksom inget som har med egen utveckling att göra.. (Syv 9, s.3).  

Två andra uttryckte:  

Jag har ingen utvecklingsplan, har aldrig haft någon på denna arbetsplats någonsin. Tror 
inte att någon annan anställd har det heller. Har inga direkta mål jag vill uppnå, jag vill 
bara göra ett bra jobb så att jag känner mig nöjd med min arbetsinsats (Syv 3, s.1).  

När det gäller utbildning? Nej. Det är heller inget som jag tänkt på själv, att det ska finnas 
en plan. Jag har mer tänkt såhär att det är väldigt bra för verksamheten om det finns 
personer som är intresserade av att utvecklas, utveckla sitt jobb med utbildning eller annat. 
Plus att jag själv tycker att det är kul. Det är alltid roligt att utvecklas. Men, det är också bra 
om man får välja själv. Självklart förstår jag också om chefen vill att jag ska gå en 
utbildning för verksamhetens skull (Syv 13, s.4). 

De flesta respondenterna uttryckte också en upplevelse av att kompetensutveckling var någonting man 
fick ordna med själv om man var intresserad av det. Att den är viktig, men samtidigt är det något jag 
får ordna med själv (Syv 10, s.2). 

Två av respondenterna sa att det låg på dennes eget intresse att utveckla/utbilda sig, det fanns inte tid 
eller möjlighet för det inom arbetstiden utan de fick utveckla sig på fritiden. Mycket hittades på 
internet, för det var lättillgängligt. En av dessa sa att anledningen till att det inte fanns tid för detta 
inom arbetstiden var att kommunen inte ännu utvecklat kompetensutvecklingsplanen klart.  

Livslångt lärande 
Flera av respondenterna (10 av 15) betonade vikten av livslångt lärande, att ta chansen att utvecklas, 
att lära för livet. Att se det som att alla lärdomar kunde föra med sig utveckling och en möjlighet till 
rörelse av något slag - framåt/åt sidan...så länge som individen är öppen för det och ser till 
möjligheterna. ...vad man än gör så lär man ju för livet, och vad man än lär sig så kommer man ha 
med sig det och lära sig och utvecklas med det - kanske... (Syv 8, s.5). 

De kunde också se att de själva var goda exempel på livslångt lärande och utveckling då de alla har 
annan yrkesbakgrund innan de blev studie- och yrkesvägledare. Detta ville de föra vidare till de 
människor de träffade i sin yrkesutövning. De ansåg att livslångt lärande med Syv 12s ord ...fortgår 
parallellt med karriärutvecklingen där individen kompetensutvecklar och fortbildar sig allt eftersom 
behov uppstår (Syv 12, s.2). 

Alla respondenterna var överens om att lärande var något som skedde genom hela livet i många olika 
situationer. Lärandet skedde inte endast genom utbildning som sådan, utan också genom arbetet och 
livet i sig. Ja, man lär ju hela livet förhoppningsvis. (Syv 9, s.3). 

Uppdateringsbehov jämfört med erbjuden kompetensutveckling 
I detta stycke behandlas respondenternas svar angående hur deras uppdateringsbehov ser ut jämfört 
med den kompetensutveckling de erbjudits, alltså vad de önskat i förhållande till vad de har fått.  
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Alla respondenter ansåg att de hade haft nytta av den kompetensutveckling de genomgått, vilket 
innebär att de anser att den fortbildning de erbjudits svarar mot de uppdateringsbehov de haft och har 
inom yrket. Två exempel är: Använder mig av de kunskaperna hela tiden eftersom det finns barn och 
ungdomar med diagnoser där jag jobbar. Har även varit på en kurs mot mobbing...det sättet att 
jobba mot mobbing har vi använt oss av sedan dess (Syv 3, s.1).I upprättandet av studieplaner 
tillsammans med elev. I vägledningssamtal och i information i klasser samt med kolleger (Syv 14, 
s.1). 

Samtidigt som de uppskattar att kompetensutvecklingen fyller de behov av uppdatering de har så 
betonar flera av respondenterna andra positiva fördelar: ”Nödvändigt och utvecklande” (Syv 1, 
s.1).”Det var intressant och lärorik, nyttig för mitt arbete” (Syv 12, s.1). 

Det var stor spridning på vilken typ av vidareutbildning de genomgått. Det var allt ifrån Ja det finns ju 
såna konferenser som man kan åka på. (Syv 9, s.2) till Jag har gått kortare och längre kurser (krav 
från arbetsgivaren) parallellt med jobbet, konsultutbildning, chefsutbildning (Syv 2, s.1). Däremellan 
fanns det de som hade gått långa kurser på en termin om att vägleda utvecklingsstörda, korta kurser i 
t.ex. motiverande samtal, mångkulturell vägledning och arbete mot mobbning. Det var de som gått 
utbildningsdagar genom Vägledarföreningen, Skolverket eller UHR, och de som endast varit på 
konferenser. En annan sak som skiljde mellan respondenterna var hur de funnit tiden att utbilda sig. 
10 av 15 har fått möjlighet att utbilda sig på arbetstid medan resterande har gjort det samtidigt som de 
arbetat heltid, alltså på sin fritid. 

En av respondenterna betonade en annan sak, nämligen att: Det är viktigt att prata med andra, jag 
har en kollega i en annan kommun t.ex. bara det att man kan ringa nån ibland när man kör fast. Det 
är så viktigt för oss, eftersom det är ju ett ensamjobb det här, att man antingen har nån inom 
samma kommun som man kan prata med, bolla idéer med, utbyta tankar, så man inte känner sig så 
ensam, för det märks ju att man behöver vara fler (Syv 6, s.3). 

En respondent svarade gällande dennes vidareutbildning Hmm, njaa....Internet... Men, oftast så 
hamnar det långt ner på listan. ...att det hinns inte med. Det är mycket elever och mycket 
akutåtgärder (Syv 8, s.2). Detta var det fler som påpekade, att det var just tiden som inte räckte till för 
kompetensutveckling på grund av andra arbetsuppgifter. 

Fyra av respondenterna har inte vidareutbildat sig alls på sin nuvarande arbetsplats.  

Fördelar och nackdelar med inspirerande kompetensutveckling i förhållande till verkligheten uttryckte 
sig en respondent om på följande sätt:  

Oftast får man en jättekick när man är på såna Vägledarträffar och liknande, att man vill 
förändra en massa saker när man kommer hem, men sen när man väl kommer hem inser 
man ganska snabbt att det här inte är genomförbart. Sen har vi väl använt oss av vissa 
saker, med årsplaneringar och när man bör lägga saker i tid och så kanske, men man blir 
ändå medveten rätt snabbt om att det är svårt att göra de här stora förändringarna även 
om man blir väldigt motiverad av att se hur andra kommuner gör och så... Sen kan det ju 
såklart också bero på att vi inte har någon mall att falla tillbaka på, att vi inte har någon 
SYV-mall. Det är ju så det blir - fördelar och nackdelar med ett fritt jobb... (Syv 8, s.3). 

Av de som vidareutbildat sig var det 5 stycken som uttryckte sig mycket positiva till möjligheten att 
utveckla sig, resterande 5 svarade inte. 2 tyckte att det var bra komplement till deras grundutbildning. 
En uttryckte sig på ett sätt som återkommer i svar på andra frågor hos de andra respondenterna, som 
var väldigt talande Viktigt och nödvändigt med fortbildningar eftersom arbetet med att vägleda är i 
ständig förändring.  Yrken och kompetenser ändras, skolan reformeras. Sammantaget kräver 
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arbetsrollen en permanent omvärldsanalys som sedan ska presenteras pedagogiskt i samtalet (Syv 
14, s.1). 

Det var en av respondenterna som sa att hen haft användning för många delar av 
kompetensutvecklingen i sitt arbete, men att det också fanns delar som mest kändes som repetition. 
En hel del nyttigt men inte alltid och innehållsligt ibland samma sak en hel del har jag tagit med mig 
i jobbet (Syv 2, s.1). 

13 av 15 respondenter hade själva önskat och ordnat så de kunnat kompetensutveckla sig själva. En 
betonar att hen inte har en pott med utbildningspengar så hen får kämpa för att få utbilda sig genom 
att söka reda på utbildningar själv och sedan lägga fram det för chefen för att få gå: Vi måste ju utbilda 
oss för att överleva! (Syv 6, s.3).  

3 stycken berättade hur de fått nys om utbildningarna, att det är genom att de är med i 
vägledarföreningen som de får utskick ifrån när det händer något - konferens eller utbildning, och att i 
Facebook-grupper för vägledare där de är medlemmar läggs information ut angående detsamma. De 
har även nyhetsbrev från Skolverket som talar om när de ska ha någon utbildning eller när något 
uppdateras. 5 stycken talar även om värdet av kollegor, både för att få reda på när det finns möjlighet 
till kompetensutveckling, och för att ha som sällskap under utbildningsdagarna/konferenserna. Även 
för att överhuvudtaget komma iväg på dessa, och för att få ett större utbyte av dem då de kan diskutera 
upplevelser och lärdomar efteråt. 

2 respondenter berättade att det ibland var de själva som önskade och ordnade, och ibland kom det 
direktiv från chefen som vill att de ska utveckla någon specifik kunskap. Detta kan vara något som 
saknas i verksamheten, t.ex. kunskap om vägledning av utvecklingsstörda. 

När det gällde hinder för möjligheten till fortbildning var det ekonomin som vägledarna såg som det 
största problemet. ...vill att jag ska gå på utbildningsdagar om det finns några, men det är ju 
förknippat med kostnader ibland och då kan det vara svårt (Syv 15, s.2).”...det handlar om ekonomi” 
(Syv 11, s.1). 

Chefens syn på studie- och yrkesvägledarnas kompetensutveckling 
12 av våra 15 respondenter upplevde att deras chefer var positiva till deras kompetensutveckling. Detta 
stämde också överrens med de svar vi fick från cheferna.  

Exempel på detta var Skolledare 5 som sa Då vi lever i ett samhälle där regelverk, utbildningar och 
kraven på arbetsmarknaden ständigt förändras är kompetensutveckling/vidareutbildning en 
förutsättning för att kunna göra ett bra arbete (Skolledare 5, s.1). Skolledare 1 uttryckte att 
kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare är: Betydelsefullt. Det ska vara relaterat till yrket 
och arbetsuppgifterna (Skolledare 1, s.1). 

När det gällde vilken typ av kompetensutveckling som vägledarna skulle satsa på, var vägledare och 
skolledare överens om att det viktigaste var att hålla sig uppdaterad om regler och bestämmelser och 
det som händer i samhället och då framförallt på utbildnings- och arbetsmarknaden. Skolledare 4 
sade: Vi har valt att satsa på bland annat multikulturell vägledning. Vi har avsatt instuderingsdagar 
för uppdatering av lag och andra styrdokument. Vi planerar nu även fortbildningsinsatser inom 
specialpedagogiska områden samt inom IT (Skolledare 4, s.1). 

En övergripande kommentar hade Skolledare 2 som ansåg att: ...viktigt att de är uppdaterade 
eftersom ”marknaden”/ förutsättningarna förändras… (Skolledare 2, s.1). 



 Sid 21 (32) 

 

 

Skillnader fanns i vilken form av kompetensutveckling som föredrogs av vägledare och/eller deras 
chefer, då det var de senare som styrde. Vägledarna kunde då uttrycka att de blev uppmuntrade att åka 
på kortare konferenser, kurser och liknande, för att inte ta för mycket tid från verksamheten, men 
ändå utvecklas till förmån för verksamheten. Detta var inte något som någon av skolledarna uttalade 
sig om. En vägledare uttryckte att chefen var positiv till hens kompetensutveckling men att hen inte 
upplevde att chefen uppmuntrade till någon särskild utbildning, medan chefen betonade vikten av att 
vägledaren fick utveckla sina kunskaper gällande vägledning. 

Det var egentligen bara 2 av syv-respondenterna som kände att deras chefer inte var positiva till deras 
kompetensutveckling: Nuvarande chef har tyvärr inte mycket till över för fortbildning (Syv 12, s.1) 
och Ärligt talat tror jag inte han lägger speciellt stor vikt vid min kompetensutveckling (Syv 1, s.1). 

En av syv-respondenterna hade även svårt att se en satsning på kompetensutveckling för denne från 
chefens håll: Jag tror nog att han inte tror att vi behöver så mycket kompetensutveckling. Utan mer 
bara för att underhålla det som är nu. Inte för att förändra. Utan mest för att hålla oss uppdaterade, 
att se till att vi har omvärldsanalys och få bredd där. Hen skulle säkert kunna satsa där också men 
jag tror inte hen ser nåt behov att prioritera något där just nu... Mer bara: Gör det ni ska! (Syv 8, 
s.3). 

När vi frågade skolledarna vad de tyckte rent generellt att vägledarna skulle göra för att hänga med i 
utvecklingen på arbetsplatsen uttryckte de alla att det viktigaste var att vara uppdaterad. De betonade 
även vikten av att vara flexibel, samarbeta med kollegor och att synas på arbetsplatsen i fler 
sammanhang än endast i möten med elever. En av skolledarna betonade också en annan typ av 
utveckling för studie- och yrkesvägledaren, något som även några av vägledarna nämnde: Är det en 
ensam vägledare, ja då förmodar jag att man ingår i ett arbetslag med lärare eller ledning eller en 
elevhälsogrupp och får ett sammanhang där. Är man ett SYV-arbetslag så utvecklar man ett 
kollegialt lärande i samarbete med skolledarna (Skolledare 1, s.1). 

Tre av skolledarna uttryckte sig på följande sätt när det gällde kompetensutveckling och 
utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledare: Skolledare 4 (s.1): Liksom för andra yrkesgrupper så 
sker kompetensutveckling inom ramen för arbetstiden.  Alla anställda hos oss har en 
kompetensutvecklingsplan. Så även studie- och yrkesvägledarna.Skolledare 5 (s.1): All personal har 
sina individuella utvecklingsmål som fastställs i samband med medarbetarsamtal. Någon fastställd 
utvecklingsplan för SYV som grupp finns inte. SYV deltar naturligtvis vid de utvecklingsinsatser som 
genomförs för samtlig personal.Skolledare 3 (s.1): Enligt vårt arbetssätt ska det vid 
medarbetarsamtalen göras en kompetensutvecklingsplan för alla (även SYV). Det görs men den kan 
vara mer eller mindre omfattande olika år. 

Framtiden inom studie- och yrkesvägledningsområdet  
En respondent uttryckte att de som vägledare hade en skyldighet att vara medvetna om den forskning 
som finns på området. Respondenterna som grupp visade att de hade kunskap om aktuell forskning 
genom att de hela tiden betonade och var medvetna om vilka kunskaper de behövde uppdatera, detta 
var en del av deras uppdatering att hela tiden ha koll på det nyaste inom deras område. De uttryckte 
det som att de hela tiden försökte ligga steget före, vilket innebar att forskning om framtida 
kompetensbehov var mycket viktigt för dem.  

Något de alla var överens om var att behovet av studie- och yrkesvägledare i samhället kommer att öka 
i och med att statusen och medvetenheten om yrkets viktighet blir alltmer tydlig. Idag ska inte studie- 
och yrkesvägledare utan utbildning anställas, i så fall endast för 1 år i taget, detta såg flera av 
respondenterna att det kan innebära att de som inte är utbildade, utbildar sig för att få en 
tillsvidareanställning. Så kompetensutvecklingen för dessa i framtiden blir att läsa studie- och 
yrkesvägledarutbildningen. 
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Flera av respondenterna såg en framtid för vägledare inom arbetsförmedlingen, vilket innebar att de 
då skulle behöva vidareutbilda sig inom den arbetsplatsen och allt som gäller det arbetet. Jag tror att 
det kommer bli fler SYVare, för vi behövs! Jag tror säkert att arbetsförmedlingen kommer att 
anställa SYV framöver (Syv 9, s.3). 

Det många av respondenterna påtalade var att undersökningar visar på att många idag inte klarar av 
gymnasiet, vilket innebär att det blir stora mängder som istället ska ta igen den utbildningen på 
folkhögskolor eller Vuxenutbildning (Komvux) av något slag. Detta gör att vägledningen behöver 
komma in tidigare och i större mängd än nu, vilket kräver kompetensutveckling för att kunna hantera 
dessa utmaningar. 

Något annat som talas mycket om är karriärvägledning och karriärväxling. Detta påtalas i 
framtidsscenarier och då har vägledarna fått lite insyn i vilka kunskaper de behöver/uppdatera för att 
ta sig an de uppgifterna. 

En sak som alla respondenterna påtalade var det faktum att studie- och yrkesvägledningen ska vara 
hela skolans ansvar, men att egna erfarenheter och forskning visar att så inte är fallet. Det innebär att 
vägledarna tänker sig behöva utveckla sig för att kunna få igenom att det är hela skolans ansvar, inte 
bara vägledarens ansvar ...det är hela skolans ansvar! (Syv 13, s.5). 
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Diskussion 

I detta kapitel knyter vi samman vårt resultat och våra egna funderingar med litteraturen utifrån 
studiens syfte och frågeställningar. Vårt syfte med den här studien var att få en bild av studie- och 
yrkesvägledares egen syn på behov av och möjligheter till kompetensutveckling, detta i förhållande till 
de kunskaper och färdigheter som de, deras chefer och gällande bestämmelser säger behövs för att 
klara av yrkets utmaningar.  

Vi är väl medvetna om att som "nybörjar-forskare" fanns det många fallgropar vi behövde försöka 
undvika i arbetet med denna studie och vi gjorde allt vi kunde för att klara det. Vi upptäckte allt 
eftersom att arbetet fortskred att det fanns ett flertal saker vi hade kunnat göra annorlunda. Detta var 
t.ex. att formulera intervjufrågorna på andra sätt, ställt fler uppföljande frågor, läst in ännu mer 
litteratur och på så sätt ökat våra kunskaper i ämnet inför intervjuerna osv. Det fanns självklart mycket 
vi hade kunnat göra annorlunda men med tanke på de förkunskaper, resurser och den tid vi hade att 
tillgå, är vi nöjda. I vår framtida yrkesutövning förstår vi att både möjligheter och begränsningar kan 
öka för att utföra en liknande studie.  

När vi började arbetet med denna studie var vår tanke att identifiera nyckelkompetenser för studie- 
och yrkesvägledare som går att utveckla och uppdatera. Detta visade sig lättare tänkt än gjort då våra 
respondenter i intervjuerna gav andra svar på de frågor vi ställde än de vi hade tänkt oss. Som det ser 
ut nu av resultatet av denna studie så är det tydligt att det vägledarna betonar som viktiga 
kompetenser som de vill utveckla inte är renodlad kunskapsutveckling genom utbildningsverksamhet. 
Det handlade istället framförallt om egenskaper, värderingar och erfarenheter.  

Utifrån syftet och forskningsfrågorna har följande underrubriker formulerats för diskussionen:  

x Kunskaper, kompetenser och egenskaper som studie- och yrkesvägledare anser är viktiga att 
uppdatera och utveckla regelbundet 

x Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 

x Uppdateringsbehov jämfört med erbjuden kompetensutveckling 

x Chefens syn på studie- och yrkesvägledarnas kompetensutveckling 

x Framtiden inom studie- och yrkesvägledningsområdet 

Kunskaper, kompetenser och egenskaper som studie- och yrkesvägledare anser 
är viktiga att uppdatera och utveckla regelbundet 
Här handlar det främst om respondenternas egenskaper, värderingar och erfarenheter istället för 
kompetens som kommer genom renodlad utbildningsverksamhet. 

Att samtliga av våra 15 respondenter har ett genuint intresse för andra människor visade sig ganska 
snabbt. De tyckte om arbetet med andra människor, var nyfikna på vad de hade att säga och betonade 
att en grundläggande respekt för andra människor var avgörande för att lyckas som studie- och 
yrkesvägledare, vilket även enligt Umeå universitet (2014) är en del av de redskap man får under 
utbildningen till studie- och yrkesvägledare. Under utbildningen arbetar man framförallt med 
förståelsen av andra människors beteenden för att kunna hjälpa dessa att göra väl underbyggda val 
inför framtiden.  

Att vara allmänbildad och flexibel ansåg majoriteten av våra respondenter som viktigt. De menade att 
de gav en stabil grund och en bredare förståelse för arbetsuppgifter, vilket gjorde det lättare att bygga 
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på med specialiserade kunskaper såsom till exempel kunskaper om lagar och förordningar att kunna 
använda i sitt vardagliga arbete men även en variation i arbetsuppgifter.  

Som studie- och yrkesvägledare bistår man bland annat med information, aktuella regelverk och 
förändringar inom utbildningsområdet vilket också upplevdes som en viktig del för våra respondenter 
att uppdatera och utveckla regelbundet. Bland våra referenser som behandlats i detta arbete, 
exempelvis (Granberg 2014), (Unionen 2015) och (Perneman 2010) har de samtliga tillsammans med 
våra respondenter påvisat hur viktigt det är att vara uppdaterad inom sina arbetsuppgifter för att 
kunna genomföra ett gott arbete och att det i framtiden kommer bli allt viktigare för att hänga med i 
den snabba samhällsutvecklingen. Våra respondenter menar liksom Granberg (2014) och Dahlborg 
Lyckhage (2010) att om man ser till lärandet i arbetslivet handlar det många gånger om att få ihop 
teori och praktik samt att intresset för ett kontinuerligt lärande i arbetslivet och på arbetsplatsen har 
ökat under de senaste åren. De flesta bland våra respondenter var positiv till att utföra olika 
arbetsuppgifter och därigenom få ökad kunskap på andra områden än bara vägledning. Man kan se 
allmänbildning och flexibilitet som en otrolig resurs för den som vill lära sig mer om i princip vad som 
helst.  

Problemet med denna syn på kompetens kan dock bli att den håller sig inom vissa gränser, i det här 
fallet på individuell nivå, det blir mer ett förhållningssätt för våra respondenter än att se det som en 
ordnad företeelse som hänger samman med samhälleliga förhållanden.  

Flexibilitet som begrepp finns varken uttalad i policydokument eller från nationell myndighetsnivå vad 
gäller studie- och yrkesvägledning trots att det är ett vanligt förkommande i denna yrkesgrupp. Som vi 
ser det så är frågor som rör flexibilitet ett ämne som lätt hamnar i skymundan på grund av tids-
/resursbrist. 

Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare 
Respondenterna upplevde att kunskaper och erfarenheter från tidigare arbetsliv som värdefulla och 
användbara i sitt arbete och det råder ingen tvekan om att respondenternas egna erfarenheter som 
grund till lärandet har haft stor betydelse. Att dela med sig av egna erfarenheter till varandra ansåg de 
som viktigt i syfte att vidga varandras perspektiv och ge känslan av samhörighet eftersom de flesta 
ansåg att deras yrke var ett ganska ensamt arbete. 

Då majoriteten (14 av 15) av våra respondenter ansåg att en studie- och yrkesvägledares syn på 
livslångt lärande är mycket viktigt för deras yrkesutövning fanns vägledarnas definition av detta 
begrepp med i intervjuerna. Resultatet vi fick fram bland våra respondenter ligger i linje med tidigare 
studier som (Granberg, 2014) gjort om ett alltmer kontinuerligt lärande, där han liksom 14 av 15 
respondenter menar att detta är positivt både för individernas, och för samhällets utveckling. Om man 
ser till de individer som enligt respondenterna inte ser det livslånga lärandet som nödvändigt antog de 
att det för dessa personer kan bli svårt att leva upp till samhällets krav och flexibilitet. 
Handlingsprogrammet som (Skolverket, 2000) arbetat fram med syfte att inrätta och skapa goda 
förutsättningar för det livslånga lärandet anser vi stämma bra överens med våra respondenters 
uppfattning av det livslånga lärandet då de ser det livslångt lärande som en kombination av kunskaper, 
färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och 
personlig utveckling och social sammanhållning. De menar att kompetenser är nödvändiga i ett 
kunskapssamhälle och gör arbetskraften mer flexibel, vilket leder till att den snabbare kan anpassa sig 
efter en snabbt föränderlig. De är även mycket viktiga för produktivitet och konkurrens och bidrar till 
att motivera individer i arbete. Skolverket (2000) menar att det livslånga lärandet innebär en 
helhetssyn på utbildning och lärande som sträcker sig utanför det formella utbildningssystemet och 
utanför deras traditionella ansvarsområden. Detta lärande avslutas inte i ungdomsåren utan fortsätter 
under hela livet.  
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Om man snabbt blickar framåt så kan dock en konsekvens av det livslånga lärandet som vi författare 
ser det, tänkas vara att den snabba kunskapsutvecklingen som sker i dagens samhälle göra att det man 
nyss lärt sig visar sig vara fel eller snabbt blir föråldrat. Just därför gäller det att hänga med och hålla 
sig uppdaterad precis hela tiden! 

Enligt Unionen (2015) sker kompetensutveckling ständigt i alla situationer där lärande sker och det 
mesta lärandet sker i det dagliga arbetslivet genom det dagliga arbetet. Unionen som är ett av Sveriges 
största fackförbund menar att kompetensutveckling oftast innebär att individen vidareutvecklas inom 
sina befintliga arbetsuppgifter eller till andra/nya arbetsuppgifter inom samma arbetsplats. Det kan 
även innebära en utveckling som gör att individen känner sig tryggare och kommer framåt i arbetslivet 
rent generellt och för att kunna utveckla och fördjupa sin kompetens under hela sitt yrkesverksamma 
liv gäller det att anpassa sig till de snabba förändringar som sker på dagens arbetsmarknad. 
Respondenternas uppfattning och definition av kompetensutveckling beskrevs upprepande som någon 
form av anpassning till en speciell situation i fråga men även som andra förutsättningar som skapats i 
arbetet. Deras kompetensutveckling innebar alltså oftast att de vidareutvecklades inom sina befintliga 
arbetsuppgifter eller till andra/nya arbetsuppgifter inom samma arbetsplats. Det kunde även innebära 
en utveckling som gjorde att de kände sig tryggare och kom framåt i arbetet rent generellt. Ett vanligt 
sätt att möta de utvecklingsbehov som uppstår när kompetenskraven i ett arbete förändras är att 
erbjuda fortbildning av olika slag där fokus oftast ligger på formell utbildning. En avgörande fråga är 
om och hur dessa satsningar kan ge en förutsättning till en förmåga för förändring i en situation där 
starka påverkningar på samhällsnivå påverkar utgången?   

De problem som upplevdes vad gäller utvecklingsplan och mål för studie- och yrkesvägledare var att 
det inte är självklart för våra respondenter att ha en utvecklingsplan. Det är särskilt ett problem för 
alla studie- och yrkesvägledare som vill utvecklas inom sitt yrke och som människor, därigenom är det 
också ett problem för oss som blivande yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. När vägledarna 
inte kan motivera sitt behov av kompetensutveckling genom att visa på sin arbetsbeskrivning och få 
uttrycka behoven i en utvecklingsplan är det mycket svårt att hålla yrket så uppdaterat som det 
behöver vara. Detta ser vi som ett STORT problem i framtiden! Vi hoppas att det i den närmaste 
framtiden kommer att utarbetas en nationellt gemensam arbetsbeskrivning för studie- och 
yrkesvägledare och att det blir en självklarhet att alla vägledare ska ha en utvecklingsplan som 
uppdateras och utvärderas minst en gång om året, gärna varje halvår. Här kommer skolledarna få ta 
ett stort ansvar för genomförandet av detta.  

De mål som staten satt upp för skolan ska denna se till att uppnå genom att utveckla verksamheten åt 
rätt håll. Detta innebär att skolans personal kontinuerligt ska se över om verksamheten når sina mål 
och vilket behov som finns av kompetensutveckling för att nå dessa mål (SOU 1999:63).  

Möjliga orsaker till problemet kan vara att behovet av utbildade studie- och yrkesvägledare 
synliggjorts först rätt så nyligt. Allt som gäller utbildade Studie- och yrkesvägledare är rätt nytt, så det 
finns ännu ingen självklar arbetsbeskrivning för yrkesrollen och därför inte heller utvecklingsplaner 
och liknande som gäller dem specifikt, då deras roll inte ännu är helt fullbordat. Vi hoppas på en 
förändring i samhället som innebär att vi inom en snar framtid kommer att ha en arbetsbeskrivning 
för vårt yrke.  

I stort ser våra respondenter sin roll i samhället som viktig. Flera av dem beskrev vikten av eget 
intresse för sin egen utveckling. Det som skilde sig åt i synen på deras egen kompetensutveckling kom 
när vi frågade vad de såg som kompetensutveckling där 6 av 15 vägledare ansåg att allt som erbjöds var 
kompetensutveckling, konferenser, utbildningsdagar, vägledningsdagar inom kommun/län, 
utbildning via Skolverket med flera. De andra tyckte att allt utom konferenserna kunde räknas som 
kompetensutveckling för att räknas som den del som gav bestående kunskaper. Hur de fick tag på 
information om utbildningar skiftade även det då de flesta fick ta reda på sådant själv via olika media, 
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exempelvis Internet och då framförallt på Facebook och Skolverket. Utifrån detta ser vi att våra 
respondenter reflekterar och utvärderar sig själva för att uppnå bästa resultat. Om man av olika 
anledningar inte har motivation att ta till sig ny information och omvandla den till kunskap kan ett 
ökat utanförskap uppstå och då uteblir oftast även uppfyllelse av de krav, egenskaper och aktuella 
kunskaper som denna yrkesroll kräver, som vi ser det. 

Några av respondenterna menade att de hade stora möjligheter att påverka vilken typ av 
kompetensutveckling det skulle satsa på inom deras arbetsområde/arbetsplats. Dessutom framhölls 
att den egna personliga drivkraften och viljan att lära sig mer inom något eller några områden var 
avgörande för lärandet och kompetensutvecklingen inom arbetslivsfrågor. Gemensamt svarade de alla 
att kompetensutveckling fanns att få men var inte på långa vägar tillräcklig. Vilken typ av 
kompetensutveckling de gjort var det stor spridning på, några hade gått på konferenser och kortare 
kurser medan andra gått universitets eller högskolekurser. 6 vägledare av 10 hade haft möjlighet att 
utbilda sig under arbetstid medan resterande gjort det samtidigt som de arbetat heltid, alltså på sin 
fritid.  

En vägledare såg sina kollegor som sin största kompetensutveckling där hen menade att det är viktigt 
att lära av varandra och ha någon att bolla idéer med. Andra hade bara haft internet som sin 
kompetensutveckling i brist på tid att åka på några event som handlar om kompetensutveckling för 
studie- och yrkesvägledare.  Här känner vi som författare vikten av att ha en helhetssyn på 
kompetensfrågor. Denna bör innehålla krav på tid och resurser för kompetensutveckling. Detta ser vi 
som de starkaste faktorerna för att kompetent personal som inte har tid, ork eller trygghet i sin 
anställning ska kunna ta till sig eller omsätta kunskaper i verksamheten.  

Uppdateringsbehov jämfört med erbjuden kompetensutveckling 
Alla våra 15 respondenter ansåg att erbjuden kompetensutveckling de genomgått hade de haft nytta av 
på olika sätt vilket visar på att den kompetensutveckling som erbjudits svarar mot de 
uppdateringsbehov de haft och har inom yrket. 

Som vi författare ser det så handlar kompetensutveckling om att säkerställa sin egen insats men även 
om att se till organisationen på både lång och kort sikt för att på bästa sätt uppnå verksamhetens mål. 
Behovet av kompetent vägledning växer och behöver fortgående uppdateras.  

Chefens syn på studie- och yrkesvägledarnas kompetensutveckling 
Det är staten, kommunen, skolan, arbetslaget och den enskilda individen som har ansvaret för 
kompetensutveckling gällande studie- och yrkesvägledare. Det finns skrivna i målen för skolformerna 
och hur de verksamheterna ska utvecklas bestäms av staten (det är då regeringen och riksdagen som 
tar besluten). Staten kan genom detta se var behovet för kompetensutveckling kommer att bli. Den kan 
även föreslå andra områden där det behövs, och erbjuda resurser för denna utveckling, t.ex. genom 
Skolverket (SOU 1999:63). 

Något som vi fann intressant i svaren från respondenterna var diskussionen kring rektors ansvar för 
deras kompetensutveckling. Där fann vi delade meningar om detta då en del tyckte att rektorn inte tog 
sitt ansvar för deras kompetensutveckling medan andra tycke att de fick gott stöd i detta av sin rektor 
men de flesta vara rörande överens om att det var något de fick ordna med själva och att det som 
många gånger styrde tillgången till kompetensutvecklingen var ekonomin. Våra respondenter 
tillsammans med skolledare tyckte båda att det var viktigt att hålla sig uppdaterad vad gäller regler och 
bestämmelser och det som händer i samhället och då framförallt på utbildnings- och 
arbetsmarknaden. Kunskaper om politiska beslut och lagar som rör vägledning ansågs av båda parter 
vara viktiga tillsammans med kännedom om samhällsförändringar och styrdokument som är relevanta 
för vägledning. I fråga om vilken kompetensutveckling som föredrogs uttryckte vägledarna att de 
oftast vart uppmuntrade att åka på kortare konferenser, kurser och liknande.   
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Att skillnad i denna fråga om chefers syn på studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling uppstår 
kan bero på att alla människor handlar ändamålsenligt i relation till vad som är möjligt för dem att 
göra i en viss situation, utifrån rådande förutsättningar. Det kan också tänkas bero på arbetsplatsens 
traditioner, arbetsbelastning, rektors kunskaper eller okunskap som påverkar dennes handlingar. Som 
vi författare ser det så har individen ett stort eget ansvar för sin utveckling och möjligheten till att göra 
sig anställningsbar men att även chefen har en viktig roll att se till att det finns möjlighet till utveckling 
och lärande.  

Hur framtiden ser ut inom studie- och yrkesvägledningsområdet 
Kunskap om aktuell forskning på ett område som rör kompetensutveckling för studie- och 
yrkesvägledare hade alla våra samtliga 15 respondenter koll på. De var dels medveten om att det i 
Högskoleförordningen står att de som vägledare hade skyldighet att vara medveten om den forskning 
som fanns på området och dels var de mycket medvetna om vilka kunskaper de behövde uppdatera, 
vilket vi författare ser som ett mycket positivt särdrag hos våra respondenter och att det visar på 
mycket intresse för sin yrkesroll för att kunna genomföra det på bästa möjliga sätt. Ett exempel på 
uppdatering som kommer att behövas är att studie- och yrkesvägledare kommer behöva kunskaper 
som gör dem beredda på den internationalisering som nu sker på arbetsmarknaden och med att allt 
fler vill arbeta utomlands. Den internationella vägledningen har enligt Skolverket (2014) blivit en allt 
vanligare fråga inom EU och den ökade internationaliseringen av utbildnings- och arbetsmarknaden 
för med sig ett ökat behov av studie- och yrkesvägledning över gränserna, vilket också nu i dagens 
samhälle är lättare genom de gemensamma utbildningsmål som sattes upp 2010 i och med 
Lissabonöverenskommelsen. Thång (2013) berättar att det inom EU finns en syn på livslångt lärande 
där tyngdpunkten läggs på att individen i första hand lär nytt genom regelrätt utbildning. I Sverige 
läggs mer fokus på lärandet i vardagen, att det livslånga lärandet innebär en syn att det inte räcker att 
bara lära nytt, utan individen ska implementera detta nya i sitt liv för att det ska kunna räknas som 
kunskap.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjufrågor till studie- och yrkesvägledare 
x Kön:    

x Ålder:  

x Utbildnings- och yrkesbakgrund:  

x Från vilken högskola/universitet tog du din examen som studie- och yrkesvägledare? 
Examensår? 

x Hur kommer det sig att du valde att arbeta som studie- och yrkesvägledare?: 

x Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats?:  

x Vad bedömer du vara de viktigaste kraven för att klara av det här arbetet? 

x Vilka komponenter är viktiga rent generellt i ett arbete för att du ska kunna trivas och 
utvecklas? 

x Har du vidareutbildat dig sedan du började arbeta här?  

x Hur har du upplevt det i sådana fall?  

x Har du kunnat använda dig av de kunskaperna?  

x Har det varit du själv som önskat/ordnat den vidareutbildningen?  

x Hur ser kompetensutvecklingen ut specifikt för studie- och yrkesvägledare?  

x Hur uppfattar du att din chef ser på din kompetensutveckling?  

x Upplever du att din kompetens tas tillvara i ditt nuvarande arbete?  

x Har du en utvecklingsplan? Eller mål du vill uppnå?  

x Vad gör du för att hänga med i utvecklingen på din arbetsplats?   

x Finns det någonting som du upplever har bromsat dig i din yrkesutveckling?  

x Vad tror du kommer att hända inom studie- och yrkesvägledningsbranschen under de 
närmaste åren?  

x Hur definierar du följande Centrala begrepp? 

o Studie- och yrkesvägledare -   

o Vägledning -   

o Kompetensutveckling -   
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o Fortbildning -   

o Karriärutveckling -   

o Karriärvägledning -  

o Livslångt lärande -  

Bilaga 2 – Intervjufrågor till skolledare 
x Kön:  

x Ålder:  

x Yrkestitel:  

x Vad bedömer du vara det viktigaste för att klara av att arbeta som studie- och yrkesvägledare? 

x Hur ser du på kompetensutveckling/ vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare?  

x När det gäller kompetensutveckling för lärare finns det beskrivet i Bilaga M från SKL (SKL 
2006, s.17-18), att lärarna ska få tid till kompetensutveckling inom sin arbetstid osv. 

x Hur ser det ut för studie- och yrkesvägledarna?  

x Finns det något liknande lärarnas kompetensutvecklingsplaner för dem?  

x Har ni en utvecklingsplan, eller uppställda mål för era studie- och yrkesvägledares utveckling? 

x Vad anser du vara viktigt för en studie- och yrkesvägledare att göra för att hänga med i 
utvecklingen på sin arbetsplats?   

x Vad tror du kommer att hända inom studie- och yrkesvägledarbranschen under de närmaste 
åren?  

x Hur definierar du följande Centrala begrepp?  

o Studie- och yrkesvägledare (SYV) -   

o Vägledning -   

o Kompetensutveckling -   

o Fortbildning -   

o Karriärutveckling -   

o Karriärvägledning -  

o Livslångt lärande - 


