
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande 

Examensarbete 10 p 
Studie- och yrkesvägledning 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
Vårterminen 2007 
Examinator: Ann Kjellberg 
Handledare: Kerstin Borhagen 
English title: A higher mission – About leadership in career education 
in compulsory school 

Ett högre uppdrag 
Om ledarskap för studie- och yrkesorienteringen i 
grundskolan 

Anne-Sofie Ekholm, Nina Franzon



Lärarhögskolan in Stockholm 
Institution of society, culture and learning 

Dissertation 10 p 
Career counselling 
Course of career counselling 
Spring term 2007 
Examiner: Ann Kjellberg 
Supervisor: Kerstin Borhagen 
English title: A higher mission – About leadership in career education 
in compulsory school 

A higher mission 
About leadership in career education in 
compulsory school 

Anne-Sofie Ekholm, Nina Franzon



 

Ett högre uppdrag 
Om ledarskap för studie- och yrkesorienteringen i grundskolan 

  

 

Anne-Sofie Ekholm, Nina Franzon 

Sammanfattning 
Denna studie har haft som syfte att belysa ledarskapet i grundskolan avseende den 
studie- och yrkesorienterande verksamheten samt förhållandet mellan ledarskap, 
personalens engagemang och verksamhetens resultat. Avsikten har bland annat varit att 
synliggöra om skolorna har ett reellt ledarskap avseende verksamheten eller inte. 
Bedömningsgrunderna för ett reellt ledarskap har inspirerats av den transformativa 
ledarskapsteorin. Studien baseras på enkätsvar från 107 yrkesverksamma studie- och 
yrkesvägledare i Stockholms, Skånes och Västerbottens län. Resultatet visar att den 
stora majoriteten skolor saknar ett reellt ledarskap avseende verksamhetsområdet 
samtidigt som flera studie- och yrkesvägledare säger sig vilja inta en ledande funktion 
för detta. Därtill visar resultatet att majoriteten av de tillfrågade studie- och 
yrkesvägledarna anser att både verksamhetens standard och resultat är tillfredsställande, 
störst tillfredsställelse har respondenterna i skolor med ett reellt ledarskap uttryckt. Två 
slutsatser som har dragits utifrån resultatet är att ett reellt ledarskap inte bidragit till att 
lärarna huvudsakligen bedriver studie- och yrkesorientering, samt att studie- och 
yrkesvägledare utgör en outnyttjad resurs med avseende på det ledningsansvar som 
saknas för den studie- och yrkesorienterande verksamheten. 

Nyckelord 

Transformativt ledarskap, styrning, mål, visioner, studie- och yrkesorientering, studie- 
och yrkesvägledning. 
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Abstract 
The purpose of following studie has been to look at leadership in compulsory school in 
respect to career education activities, as well as relationships between leadership, work 
force engagement and results of these activities. The purpose have, in part, been to 
reveal if the schools represented practise a real leadership in respect to theese activities. 
The reasons of estimation for a real leadership has been inspired by the theory of 
transformational leadership. The studie is based upon the answers of a questionnaire 
regarding 107 working career counselors in the county of Stockholm, Skåne and 
Västerbotten. The result shows that the majority of the schools are in lack of a real 
leadership in respect to career education while, simutaneously, several career 
counsellors express they want to take direction of theese activities. Furthermore there is 
stated that the majority of the asked career counselors in some degree consider the 
activities standards and results to be at satisfactory, and the most satisfied respondents 
are found in schools with real leadership. Two of the conclusions drawn from the result 
are that a real leadership has not contributed to teachers mainly managing career 
education, and, that career counselors constitutes an unexploited resource in regard to 
the lack of leadership concerning activities of career education in compulsory school. 
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guidance. 
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Inledning 

Val av problemområde 
I en tid då begreppet ’livslångt lärande’ tappat sin forna humanistiska prägel och istället 
används som retoriskt smörjmedel i den politiska argumentationen för ekonomisk 
tillväxt (Ellström, 1997), har karriärvägledningen förts upp på den europeiska agendan. 
Positivt kan tyckas - med tanke på hur låg prioritet vägledningen har i Sverige idag kan 
det behövas lite internationell draghjälp för att sätta professionen på kartan. Samtidigt är 
EU:s engagemang är inte helt okontroversiellt. På bordet ligger frågan om vilka syften 
och mål en gemensam kvalitetssäkring och kvalitetsmätning för karriärvägledningen är 
betjänt utav (Plant, 2001). Både ekonomiska och sociala faktorer vävs in i diskussionen, 
skalan är glidande och vilka intressen som kan komma att styra är ännu oklart. Plant 
förordar att ”quality standards need to be defined at national level or at regional level 
within a national framework” (s. 21) och menar att det behövs stadiga nationella rötter 
för att ett internationellt ledarskap för karriärvägledningen ska kunna fungera.  

Sveriges nationella rötter tillhör inte de stadigare. Våra politiker har inte visat något 
som helst intresse för internationell samverkan kring studie- och yrkesvägledningen. 
Detta framgick inte minst under Vägledarföreningens nationella konferens 2004, där 
den dåvarande svenska utbildningsministern menade att EU-resolutionen1om 
vägledning inte nämnvärt berör Sverige då vi redan har ett välutvecklat 
vägledningssystem, samt att någon nationell samordning inte behövs, utan att 
vägledningens frågor bör avhandlas på lokal nivå (Ahlroos, 2006). Av den tidigare 
utbildningsministerns synsätt att döma sitter Sveriges politiker nöjda med den ordning 
som råder, och vi har sedan regeringsskiftet inte kunnat iaktta någon förändring mot en 
större EU-samverkan gällande vägledningsfrågor. Som kontrast till den tidigare 
utbildningsministerns uttalande visar Skolverkets utvärderingar av verksamheten, gång 
efter annan, att det råder allvarlig brist på styrning av den studie- och yrkesvägledande 
verksamheten samt att det existerar stora skillnader avseende ambitioner och resurser, 
såväl mellan som inom kommuner (Skolverket, 2002, 2005, 2007). Det går inte längre 
att tala om likvärdighet mellan skolor och de som drabbas är våra ungdomar.  

Under vår utbildning har vi kunnat konstatera att styrdokumentens mål och riktlinjer för 
studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet, i såväl dess snäva som vida bemärkelse 
(se rubrik ”Begreppsdefinitioner”), är vagt formulerade och öppna för allehanda 
tolkningar. Att de otydliga formuleringarna kan få konsekvenser för 
ansvarsfördelningen mellan olika personalkategorier är närmast självklart. Vi kan 
konstatera att det i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) finns riktlinjer 
som framskriver att den studie- och yrkesorienterande verksamheten ska vara ett ansvar 
för all personal i skolan, och att studie- och yrkesvägledarens roll är att stödja övrig 
personals insatser på området (Utbildningsdepartementet, 2006). Vad som inbegrips i 
                                                 
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/04/st09/st09286.en04.pdf,  18 mars 2007. 
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begreppen ’studie- och yrkesorientering’ och ’stödja’ är en tolkningsfråga. Enligt vår 
uppfattning kan det tidigare begreppet stå för allt från informationsgivande till ’learning 
by doing’. Det senare begreppet, att stödja den övriga personalens insatser, kan för 
vägledarens del innebära allt från att finnas till hands om någon undrar över något till att 
inta en reellt ledande funktion avseende den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten. 

Vår utbildning har givit insikt om elevers behov av att utveckla såväl medvetenhet om 
sig själv som om alternativen/omvärlden, samt behov av att få relatera dessa insikter till 
varandra, lära sig fatta beslut och att lära sig övergångsfärdigheter för att kunna hantera 
övergångar mellan skolformer eller till arbetslivet (Kriegholm & Lindh, 1993, refererad 
i Lindh, 1997). Vi är övertygade om att det krävs rejäla insatser i grundskolan för att 
elever ska ha möjlighet att göra väl underbyggda och, sedemera, väl övervägda val. 
Enligt vår uppfattning är studie- och yrkesorientering en nyckelfaktor för elevers 
möjligheter att överhuvudtaget närma sig ett ’fritt val’ och förefaller utgöra ett närmast 
oprövat alternativ till annan samhällelig styrning mot arbetsmarknadens behov. Vi är av 
den uppfattningen att en väl fungerande, generöst tilltagen och kvalitativ studie- och 
yrkesorientering skulle kunna ge elever insikt om möjligheter de inte visste fanns och 
förmågor de inte visste att de hade. Då fler positioner på arbetsmarknaden synliggörs för 
eleverna blir de också möjliga alternativ. Med andra ord - det duger inte att låta studie- 
och yrkesorienteringen falla mellan stolarna om vi är överens med läroplanens intention 
att eleverna ska erhålla god underbyggnad för sina val. 

Förförståelse 
Vi har under utbildningen fått den uppfattningen, genom litteraturen och egna 
erfarenheter, att studie- och yrkesorienteringen är ett eftersatt område inom skolan. 
Detta är något som vi upplever problematiskt då vi är övertygade om behovet av god 
underbyggnad inför val och beslut som gäller individens karriär inom studier, arbetsliv 
och livsform. Vi menar att det är orimligt att tro att elever ska kunna göra underbyggda 
och övervägda val om inte förutsättningar, i form av fungerande studie- och 
yrkesorientering, skapas. Skolan kan inte överbrygga alla samhällsproblem, men vi 
menar att den måste ta sitt ansvar och ge alla elever en rimlig chans att utnyttja hela sin 
potential. Vi tror att det finns ett friutrymme för studie- och yrkesvägledare gällande 
tolkningen av läroplanens skrivning ”att vara till stöd för den övriga personalens studie- 
och yrkesorienterande insatser” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 15) och att detta 
kan utnyttjas på olika sätt. Uppfattningen vi har är att det behövs en samsyn inom kåren 
gällande tolkningen och att en tydligare skrivning i läroplanen skulle kunna vara ett stöd 
för steg i denna riktning.  

Syfte 
Föreliggande studies syfte är att undersöka ledarskapet avseende den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten i grundskolan samt förhållandet mellan ledarskap, 
personalens engagemang och verksamhetens resultat.  
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Avgränsning syfte 

Undersökningen avgränsas till att gälla det ledarskap som bedrivs inom skolans ramar, 
av rektor eller studie- och yrkesvägledare. Ledarskapet granskas utifrån ett begränsat 
antal aspekter som inom ledarskapsteorier vanligen anses ha betydelse för utveckling av 
lärande organisationer och verksamheters resultat. Framförallt aspekterna mål, visioner 
och engagemang beaktas. 

Studien omfattar endast studie- och yrkesvägledare som verkar inom den kommunala 
grundskolan, i Stockholms, Västerbottens och Skåne län.  

Studien baseras endast på de tillfrågade studie- och yrkesvägledarnas utsagor om hur de 
bedömer och uppfattar förhållandena i deras respektive skolor. 

Begrepp 
Reellt ledarskap – innebär att en individ utövar inflytande över andra individer genom 
att inspirera, motivera, sätta upp konkreta användbara mål samt ger uttryck för ett 
framtida önskvärt tillstånd (vision) avseende den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten. Dessa faktorer är vanligt förekommande inom transformativa 
ledarskapsteorier. När reellt ledarskap används i detta sammanhang åsyftas en skola 
som antingen har en ’reellt ledande’ rektor, en ’reellt ledande’ studie- och 
yrkesvägledare eller en kombination av ovan nämnda. 

Formellt ledarskap – innebär att en individ har makt, ansvar och befogenheter att styra 
och leda en verksamhet (begreppet är inte liktydigt med ett reellt ledarskap). 

Studie- och yrkesorienterande verksamhet/syoverksamhet - inbegriper studie-, yrkes- 
och arbetslivsorientering, samt elevers möjligheter till reflektion och bearbetning av 
såväl teoretiska som praktiska erfarenheter i samband med sådan verksamhet i relation 
till sig själva. Enskild vägledning har inte åsyftats.   

Standard – används som en övergripande term för syoverksamhetens kvalitet och 
kvantitet.  

Resultat – används som en övergripande term för elevernas kunskaper om ’självet’ och 
’alternativen’, och används som ett mått för syoverksamhetens utfall. 

Kunskaper om ’Självet’ –  en individs kunskaper om sig själv, avseende till exempel 
egenskaper, intressen och förmågor. 

Kunskaper om ’Alternativen’ – en individs kunskaper om till exempel arbetsliv, yrken 
och studier, korthet kunskaper om olika valalternativ. 

I syfte att variera texten omnämns ’studie- och yrkesvägledare’ ibland endast 
’vägledare’. 
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Bakgrund 
Litteratursökningen har främst skett genom användning av databaserna Libris, ProQuest 
Education Journals samt Eric. Även Lärarhögskolan i Stockholms biblioteksdatabas och 
Stockholms Stadsbiblioteks bibliotekskatalog har använts. Sökord som använts har 
varit: vägledning, studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesorientering, syo, 
ledarskap, skolledarskap, transformativt ledarskap, transformational leadership, career 
guidance. Råd och tips avseende litteratur har även emottagits av lärare och annan 
personal på Lärarhögskolan i Stockholm. Vissa efterforskningar har även gjorts med 
sökverktyget Google på Internet.  

Forskningsanknytning 
Nedan följer en kort redogörelse av hur syoverksamheten genom åren har behandlats 
och diskuterats i utbildningspolitiska sammanhang och bland ledande aktörer inom 
professionen. Bristerna inom verksamheten och konsekvenserna av dessa har 
återkommande uppmärksammats. Frågan är hur ledarskapets betydelse för 
verksamhetens utveckling har lyfts fram i denna kontext.  

Studie- och yrkesorienteringen i styrdokumenten – historik 

Nilsson (2005) beskriver och diskuterar i sin avhandling hur syoverksamheten 
omnämnts och skrivits fram i styrdokumenten för det obligatoriska skolväsendet under 
olika tidsperioder, från 50-talet och framåt. Den samlade bilden är att syoverksamheten, 
under både tider med central- och målstyrning fungerat otillfredsställande, varvid det 
allt tydligare framskrivits i läroplanerna att denna verksamhet är ett ansvar för alla i 
skolan.  

När skolan kommunaliserades 1989, innebar detta att arbetsgivaransvaret tillföll 
kommunerna och att dessa fick större frihet att fördela de statliga sektorsanslagen för 
skolverksamheten. Staten skulle nu styra genom mål och kontrollverksamhet. 
Kommunerna skulle utarbeta lokala skolplaner över deras planerade gestaltning och 
utveckling av skolväsendet utifrån de nationella målen vart tredje år. Skolorna skulle i 
sin tur upprätta arbetsplaner utifrån de kommunala skolplanerna. 1994 beslutades om 
nya läroplaner för de obligatoriska och frivilliga skolformerna (Lpo 94, Lpf 94). I dessa 
förtydligades syftet med skolornas arbetsplaner. I Lpo 94 står det att: 

... i den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas och hur 

verksamheten ska utformas och organiseras. Där anges således mål för verksamheten som 

helhet. (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 3, citerad i Nilsson, 2005, s. 78). 

Syoverksamheten under senare år 

Under tiden för den senaste läroplanen för grundskolan (Lpo 94) har ett flertal 
undersökningar pekat på brister gällande skolans syoverksamhet. Fransson och 
Kriegholm visade i en av skolverkets undersökningar (1997, refererad i Nilsson, 2005) 
att skolorna kunde uppdelas i två kategorier; förvaltare respektive förändrare. I 
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kategorin förvaltare betraktades studie- och yrkesvägledning ”som synonymt med 
enskilda händelser där prao och valet till gymnasieskolan var de dominerande” (ibid., s. 
82). De skolor som kategoriserades förändrare var de som präglades av dialog och 
förankring, samt strategier för utrymme och integrering av studie- och yrkesvägledning 
[sic] i skolarbetet. I en studie av Utbildningsdepartementets arbetsgrupp konstaterade att 
arbetslivet inte sågs som någon resurs i undervisningen, utan att samarbetet med 
arbetslivet snarast begränsades till prao (Ds 2000:62, refererad i Nilsson, 2005). 
Arbetsgruppen konstaterade vidare att läroplanen och skolplanen ofta inte tycktes ha 
någon betydande inverkan, utan att en aktiv studie- och yrkesvägledare med stöd från 
rektor kunde ha större betydelse. Nilsson refererar till nämnda promemoria då han 
konstaterar att ”omfattningen och inriktningen på skola-arbetslivskontakterna var ofta 
knutna till intresset hos enskilda befattningshavare i skolorna.” (ibid., s. 84). Vidare 
undrade arbetsgruppen ”om det inte behövdes personer, t ex med vägledarbakgrund, 
med särskilt ansvar för att utveckla arbetslivsfrågorna i skolan” (ibid., s. 83). I 
skolverkets kvalitetsgranskning menade inspektörerna att skolans personal måste 
samverka kring syoverksamheten och att studie- och yrkesvägledaren ”borde inneha en 
strategisk roll” (Skolverket 2000, citerad i Nilsson, 2005, s. 84). I betänkandet 
Karriärvägledning.nu fann utredaren att ”kunskapsområdet syo i skolans verksamhet 
blivit liktydigt med det arbete som studie- och yrkesvägledaren utförde.” (SOU 
2001:45, refererad i Nilsson 2005, s. 86).  

Lindh (1997) framhåller att skolans knappa tillhandahållande av vägledning i vid 
bemärkelse, leder till att eleverna har otillräckliga kunskaper och erfarenheter om både 
’självet’ och ’alternativen’. Detta leder till svårigheter att uppnå målen för den enskilda 
vägledningen. Elevernas stora informationsbehov tvingar vägledarna till prioriteringar 
med negativa konsekvenser för vägledningsinnehållet, och bidrar till att vägledare och 
vägledda har olika projekt2, i de enskilda samtalen. Vidare menar Lindh att 
måldokumenten ofta sammanblandar vägledning i snäv respektive vid bemärkelse, 
vilket leder till en oklar ansvarsfördelning och en risk ”att arbetsuppgifter hamnar 
mellan stolarna” (s. 18). Det är viktigt att tydliggöra vägledarens roller: ”Dels som 
skolans expert på personlig vägledning, dels som den som tillsammans med 
skolledningen ser till att eleverna erbjuds en systematiskt uppbyggd syoverksamhet” (s. 
18-19).  

Henrysson (1995) konstaterar utifrån sin studie: ”Att eleverna har otillräckliga 
kunskaper om arbetslivet och är dåligt förberedda för inträdet i arbetslivet efter 
grundskolans slut är en gemensam uppfattning bland elever och skolpersonal” (s. 148). 
Studien pekar på allvarliga brister gällande skolornas förmåga att bidra till elevernas 
självinsikt samt brister avseende arbetslivsorienteringen; sådant som kan ge beredskap 
för att göra väl övervägda val av utbildning och yrke. Henrysson finner att de faktorer 
som förefaller ha inverkat negativt på implementeringen av syoverksamhetens mål 
liknar de som Huberman (1973, citerat i Henrysson, 1995) angett, ”t ex omgivningens 
förändringsmotstånd, frånvaron av förändringsagenter, konservatism, oklara mål, 

                                                 
2 Med projekt avser Lindh den ”mening eller innebörd som kan tillskrivas aktörernas agerande, utfört i en given 

situation och förstått i relation till tidigare och senare händelser” (Lindh, 1997, s. 82). 
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prioritering av det dagliga arbetet/egna ämnet och individualism, dvs lärarnas 
benägenhet att arbeta ensamma.” (s. 208).  

Lovén (2000) anser att det krävs en helhetssyn gällande syoverksamheten, med 
undervisning knuten till elevers självuppfattning och framtidsbilder. Även i Lovéns 
studie framgår att elevernas självkännedom och erfarenheter gällande arbetslivet brister. 
Han bedömer att huvuddelen av eleverna i studien gjorde subjektivt rationella val, d.v.s. 
att de utifrån sina kunskaper maximerade vad de ville uppnå, samt att detta för vissa 
elever innebar ett onödigt begränsat valutrymme till följd av att alla möjliga alternativ 
inte var synliga för eleverna. Lovén menar att det krävs att hela skolsystemet involveras 
för att en utveckling mot processuell vägledning ska komma till stånd. 

Forskning om skolledarskap 

I Franzéns (2006) undersökning framgår att skolledare ibland har svårigheter att fungera 
som pedagogiska ledare, då lärarna själva inte efterfrågar ledning på detta område utan 
snarare ser sig själva som pedagogiska ledare. Vidare framgår att lärare föredrar att 
arbeta efter egna visioner och tankesätt, utifrån egna bedömningar, och hellre ser att 
skolledaren uppmuntrar och fungerar som inspiratör än att denne leder den pedagogiska 
verksamheten. Enligt Franzén kan lärarnas förhållningssätt orsaka splittring och bidra 
till stagnation av skolans pedagogiska utveckling.  

Anknytande litteratur 
Genom målstyrningens införande gavs skolorna möjligheter att utforma och bedriva 
syoverksamheten under större frihet än tidigare. Hur detta friutrymme utnyttjats av 
skolans aktörer framgår av den senare tidens rapporter från Skolverket.  

Rapporter från Skolverket 

Skolverket presenterade år 2005 en utvärdering av vägledningen inom det offentliga 
skolväsendet, vilken visade att resurser och ambitionsnivå avseende studie- och 
yrkesvägledningen kraftigt varierar mellan såväl kommuner, skolformer som enskilda 
skolor. Av rapporten framgår det att studie- och yrkesvägledare ofta har arbetsuppgifter 
som inte direkt har anknytning till studie- och yrkesvägledaruppdraget. Vidare visar 
rapporten att styrningen av vägledningsverksamheten många gånger är bristfällig på 
såväl kommun- som på skolnivå. Fåtalet kommuner och skolor har utarbetat lokala mål 
avseende verksamheten, i avsikt att uppnå de nationella målen, vilket resulterar i att 
utvärdering och uppföljning sker i ringa eller ingen omfattning. Även om kommunen 
eller den enskilda skolan har konkretiserat läroplanens övergripande mål så garanteras 
inte att utvärdering och uppföljning sker som följd därav. Resultaten ger en bild av att 
vägledningsverksamheten har stagnerat och inte följt med skolans övriga utveckling 
mot en mål- och resultatorienterad verksamhet. Genom utvärderingen framkom också 
att en stor del av eleverna känner sig villrådiga inför framtiden, oavsett deras 
socioekonomiska bakgrund. Skolverket konstaterar att eleverna inte tycks få den studie- 
och yrkesvägledning de har rätt till (Skolverket, 2005). 

Med utgångspunkt av resultaten från ovanstående utvärdering har Skolverket (2007) 
genomfört en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorienteringen inom grundskolan. 

 6



 

Flera av resultaten bekräftar den bild som den tidigare utvärderingen visat. Dels kring 
skillnader mellan kommuners och skolors engagemang och målsättning med 
verksamheten, dels också bilden av en verksamhet som har stagnerat. Rektorerna som 
intervjuades verkade inte ”ha reflekterat över att mål, uppföljning och utvärdering av 
studie- och yrkesorienteringen krävs för att den skall utvecklas” (Skolverket, 2007, s. 
10), därtill var deras kunskaper om läroplanens mål i många fall mycket bristfällig och 
ibland helt obefintlig. Enligt skolverket föreföll rektorerna ha överlåtit ansvaret kring 
studie- och yrkesorienteringen på studie- och yrkesvägledaren. Resultaten visar också 
att elever anser att det är en svag koppling mellan skola och arbetsliv, samt att de skulle 
vilja ha mer kontakt med arbetslivet och gymnasieskolan. Utredningen visade att många 
lärare hyser föreställningen att det endast är studie- och yrkesvägledaren som ska 
ansvara för och arbeta med studie- och yrkesorientering. Samtidigt är lärarna överlag 
positivt inställda till att integrera omvärld och arbetsliv i undervisningen, men anser sig 
inte veta på vilket sätt det kan ske. Därtill uttrycker lärarna att det behövs tid för 
planering och diskussion. De vill heller inte ha en ytterliggare arbetsuppgift utan att 
något annat tas bort. En lärare menade att ”vi har ju en studie- och yrkesvägledare” 
(Skolverket, 2005, s. 34), underförstått; ’som kan ta hand om det’. Flera lärare anser 
också att studie- och yrkesvägledaren skulle kunna vara en resurs i utvecklandet av 
arbetslivsfrågorna i undervisningen, samt att studie- och yrkesvägledarna ”borde 
marknadsföra sig och sin profession bättre” (ibid., s. 35). Näst intill ingen av de studie- 
och yrkesvägledare som omfattades av studien säger sig diskutera målsättning och 
ambition med rektorn avseende den studie- och yrkesorienterande verksamheten. De 
upplever inte heller att rektorn agerar styrande kring verksamheten. En studie- och 
yrkesvägledare säger dock i motsats till de flesta andra att ”vägledarna måste driva och 
ta ansvar för sin yrkesroll” (ibid., s. 39). En slutsats som görs i rapporten är ”att 
elevernas möjligheter att inhämta tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna 
göra väl underbyggda val av utbildning, och i förlängningen att fullfölja dem, inte är 
tillräckligt säkrade” (ibid., s. 46). 

Teoretisk bakgrund 
Av ovanstående framträder en bild av rektorer som har abdikerat från ansvaret för en 
utveckling av syoverksamheten. De nationella målen förefaller inte ha fått genomslag i 
praktiken och en anledning kan vara att det saknas ett tydligt ledarskap. För att klargöra 
den potentiella betydelsen av ett ledarskap för syoverksamheten följer nedan 
inledningsvis en kort allmän beskrivning av teorier kring ledarskap. Därefter presenteras 
teorier om lärande organisationer och transformativt ledarskap. Dessa har som 
gemensamma nämnare dels synen på ledarens ansvar för såväl verksamhetens som 
medarbetarnas utveckling, dels betoningen av visionens betydelse som effektivt 
ledningsinstrument.  

Allmänt om ledarskap 

Det finns en mängd forskning inom flertalet verksamhetsområden som visar att 
ledarskapet har betydelse både för medarbetares hälsa och motivation samt också för 
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organisationens måluppfyllelse och resultat (Jelonek, 20063; Leithwood, 2000, 2006; 
Øvretveit, 20044). Dock finns det idealister som hävdar att det i jämlika organisationer 
inte behövs något ledarskap. Svedberg (2003) tar avstånd till dessa idealistiska 
tankegångar då han menar att dessa inte alls överensstämmer med beprövad erfarenhet. 
Han skriver: ”Mänsklighetens historia har nämligen (hittills) inte kunnat uppvisa några 
exempel på varaktiga grupper eller organisationer som saknat all form av ledarskap.” (s. 
283). På liknande sätt resonerar även Leithwood (2006) när han skriver: ”We are 
unaware, for example, of a single documented instance of a failing school being ”turned 
around” in the absence of good leadership.” (s. 59). 

Vad kännetecknet är för ett bra och effektivt ledarskap är dock inte helt entydigt. Flera 
forskare har tidigare försökt finna ett samband mellan ledarskap och karaktärsdrag, men 
resultaten av dessa ambitioner har inte givit några entydiga och generella samband 
(Bass, 1981, refererat i Thylefors, 1991). Det framgår dock av den forskningsöversikt 
Bass (ibid.) har gjort att det finns karaktärsdrag som ofta återfinns hos effektiva ledare. 
Dessa karaktärsdrag är ”… god allmän intelligens, dominans, självförtroende, 
känslomässig balans och kontroll, självständighet, kreativitet, ansvarskänsla, 
prestationsbehov och inte minst social kompetens.” (ibid., s. 113). Bass menar dock att 
en enskild egenskap inte har någon avgörande betydelse för ledarskapet, däremot anser 
han att en kombination av samtliga egenskaper kan vara fördelaktigt för den som strävar 
efter att utöva ett ledarskap.  

Begreppen ledarskap och chefsskap likställs ofta, men Ahltorp (1998) menar att det 
finns en distinkt skillnad mellan att vara ledare och chef, samt att dessa båda begrepp 
inte behöver vara synonyma med varandra. Att vara chef innebär att en individ har en 
formell funktion inom en organisation, med ett väl definierat ansvars- och 
befogenhetsområde, men att detta inte per automatik ger att chefen också har en 
ledarfunktion. Att ha en ledarroll behöver inte innebära att en individ har en 
chefsbefattning, utan snarare att individen har fått legitimitet att leda från de som ska 
ledas. Därmed behöver inte ledaren ha en formell chefsfunktion. I organisationer där det 
inte utövas något autentiskt ledarskap5 utan endast ett chefsskap menar Ahltorp att det 
är legitimt att ställa frågan, hur det egentligen kommer sig att arbetet inom 
organisationen överhuvudtaget utförs. Svaret på detta menar Ahltorp är att 
medarbetarna ”… i många situationer skapar sin egen mening och drivkraft i jobbet. 
Utan chefens inblandning.” (ibid s. 33).  

Synen på ledarskap har förändrats; från att tidigare i huvudsak ha varit auktoritärt och 
procedurinriktat till att numera alltmer präglat av demokrati, humanitet och utveckling. 
Enligt Stemme och Wiberg (1988) är det procedurinriktade ledarskapet ”baserat på två 
förutsättningar: chefen eller ledningen ger instruktioner och fastställer regler för hur 
                                                 
3 http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_su_diva-1255-1__fulltext.pdf 

4 http://www.lime.ki.se/uploads/images/602/Quality_and_Safety_Improvement.pdf 

5 Det som Ahltorp (1998) kallar autentiskt ledarskap ”bygger på att ledaren har förmågan att se organisationens 

och verksamhetens övergripande mål och att han eller hon med glädje kan identifiera sig med dem. Autentiska 

ledare är visionärer som kan beskriva dessa mål för de medarbetare som inte ser helikopterperspektivet lika 

tydligt.” (ibid. s. 160) 
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arbetet ska utföras [och] medarbetaren förväntas göra som han eller hon blir tillsagd.” 
(ibid. s. 20). Kännetecknet för det procedurinriktade ledarskapet är att proceduren (det 
arbete som utförs) står i fokus vilket medför risken att medarbetare och chefer förlorar 
insikten i varför proceduren genomförs, vad målet med den egentligen är (Stemme & 
Wiberg, 1988).  

Ett alternativ till det procedurinriktade ledarskapet är det målinriktade, som enligt 
Stemme och Wiberg (1988) innebär att det är målet som står i fokus för verksamheten. 
När ett målförverkligande ledarskap utövas menar författarna att medarbetarna kommer 
att se sina egna handlingar i relation till organisationens mål och se sambandet mellan 
handling och måluppfyllelse. Vidare kommer känslan av delaktighet i organisationens 
mål att bidra till att målen upplevs så meningsfulla att medarbetarna utvecklar sin egen 
vilja för att uppnå dem. Många företag och organisationer har dock ett motstånd mot att 
definiera användbara mål för sin verksamhet. Orsakerna till detta kan vara många, några 
menar att de inte har tid med mål och andra menar att mål är tråkiga och begränsande. 
Men det kan också vara så att det finns en rädsla i att formulera användbara mål 
eftersom det då blir synligt om målen inte uppnås (ibid.).  

Svedberg (2003) menar att ett ”avgörande villkor för att målstyrning ska kunna fungera 
är att det finns mätbara mål att ha som referens vid utvärderingar.” (s. 336). Svedberg 
menar dock att det inom vissa verksamheter, t.ex. utbildning och sjukvård, kan vara 
svårt att formulera mätbara mål eftersom värdena som förknippas med dessa 
verksamheter inte är kvantitativt mätbara.  

I dagen forskning om ledarskap har mål och visioner visat sig vara effektiva 
ledningsinstrument som bidrar till högre motivation bland medarbetare, vilket ger goda 
förutsättningar för organisationsutveckling och därmed även bättre resultat (läs t.ex. 
Leithwood, 2000).  

Lärande organisation  

Enligt Senge (1995) är en ’lärande organisation’ en organisation som hela tiden strävar 
mot att utveckla ny kunskap som kan komma organisationen tillgodo. I en lärande 
organisation utvecklas ständigt människors kunskaper, vilket bidrar till ”nya expansiva 
sätt att tänka” (Senge, 1995 s. 17). Författaren menar att en lärande organisation måste 
handla och agera utifrån fem discipliner.  

Den första disciplinen är att varje medlem ska ges förutsättningar och möjligheter att 
utveckla ett ’personligt mästerskap’, vilket innebär att den enskilde medarbetaren 
behöver ta reda på vad som är viktigt för denne, samt även utveckla personliga mål som 
bidrar till att arbetet känns meningsfullt och engagerande. En annan av de fem 
disciplinerna som organisationen måste utveckla är ett ’teamlärande’. Detta eftersom 
människor i grupp, intellektuellt kan uppnå mer än vad en ensam individ någonsin kan 
göra på egen hand. Teamet ska gemensamt arbeta med att hitta och utveckla mål och 
visioner som en majoritet av medarbetarna delar och vill sträva emot, och dessa ska vara 
viktigare än den enskilde medarbetarens personliga mål. Att utveckla ’mål och visioner’ 
är också en av disciplinerna. För att utveckla gemensamma visioner menar Senge att de 
behöver kommuniceras på ett sätt som gör att medarbetarna blir övertygade om att 
visionerna kommer att kunna förverkligas, vilket ökar deras motivation. I en lärande 
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organisation behövs det kunskap om vilka ’tankemodeller’ som påverkar 
organisationen, och denna kunskap om tankemodeller utgör ytterligare en disciplin. 
Tankemodeller är som bilder, mönster eller generaliseringar som kan begränsa 
respektive bidra till organisationsutveckling. En sista disciplin som är viktig i en lärande 
organisation är enligt Senge att ha ett ’systemtänkande’. Utan detta sammanbindande 
kitt riskerar de andra disciplinerna i lärande organisationen att endast bli tillfälliga 
’modeflugor’ som inte är kopplande till den kontextuella helheten. 

Traditionella organisationer möter ofta medarbetare som stagnerat och tappat sin 
’kämpaglöd’. En orsak till detta menar Senge är att dessa organisationer inte 
uppmuntrar medarbetarna att utveckla ett personligt mästerskap. En annan orsak till 
brist på ’kämpaglöd’ kan vara att människor ofta bara ägnar sig åt och tar ansvar för 
begränsade områden i organisationen, vilket bidrar till att helhetssynen går förlorad och 
därmed går även en del av medarbetarnas motivation också förlorad. Vidare menar 
Senge att när organisationer och dess medarbetare inte har en helhetssyn, tenderar 
åtgärder som sätts in för att lösa problem eller skapa utveckling i någon del av 
organisationen att bli verkningslösa för organisationen i stort.  

När organisationen eller någon medarbetare vill skapa förändring och utveckling 
uppstår ofta hinder och motstånd som tycks komma från ingenstans. Detta menar Senge 
är följden av ett strukturellt fenomen som han kallar ’balanserande processer’, vilka ofta 
har sitt ursprung i outtalade mål inom organisationen. Detta fenomen bidrar till att 
medarbetarna i organisationen kämpar emot för att dessa outtalade mål ska kunna 
upprätthållas. Ju mer någon kämpar för att åstadkomma en förändring desto mer kämpar 
systemet tillbaka, och som Senge skriver: ”ansträngningarna blir dessvärre alltmer 
fruktlösa. Ibland kan det hända att man helt enkelt ger upp de mål man hade från början 
och sänker ribban.” (s. 102). Vidare menar Senge att först när man har fått klart för sig 
vilka outtalade mål som finns inom organisationen så har förändringen man vill 
åstadkomma en reell chans. 

Transformativt ledarskap  

Leithwood, som forskar och teoretiserar kring skolledarskap, definierar organisationens 
lärande som ”an increase in the collective capacity of organizational members to better 
accomplish the purposes of the school” (Leithwood et al. 1995, citerad i Leithwood 
2000, s.).  I sin forskning har han utgått ifrån ett antal dimensioner av vikt för ett 
effektivt ledarskap vilka lagts fram av Podsakoff et al. (1990, refererad i Leithwood, 
2000), och som Leithwood menar ger den mest heltäckande förklaringen till vad ett 
transformativt ledarskap innefattar. Podsakoff et al. har tagit hänsyn till sju olika 
perspektiv på ledarskapet och menar att det ska innehålla följande dimensioner 
”identifying and articulating a vision, fostering the acceptance of group goals; providing 
an appropriate model; high performance expectations; providing individual support; 
providing intellectual stimulation; contingent reward; and management-by-exception.” 
(ibid. s. 29).  

Leithwood (2000) redogör för flera forskningsprojekt som syftat till att utreda effekten 
av transformativt ledarskap. Dessa studier har genomförts på olika skolor och resultaten 
av forskningen har pekat på flertalet positiva effekter. Dels har det transformativa 
ledarskapet visat sig ha en viss indirekt effekt på elevers prestationer och resultat, dels 
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på lärares beredskap till förändring samt också på organisationens effektivitet och 
utvecklingsförmåga. 

Utifrån 34 studier av främst skolledarskap, men även ledarskap hos andra 
befattningshavare inom skolans organisation, har Leithwood funnit att de dimensioner 
som forskningen tydligast visat bidrar till organisationens och verksamhetens utveckling 
inom skolan hör karisma, visioner, inspiration, intellektuell stimulans, ”goal consensus” 
och ”individual consideration” (s. 38-39). Andra dimensioner, som höga förväntningar 
på prestationer och att fungera som förebild, har i varierande grad haft positiva effekter.  

Något som av Leithwood (2006) framhåller vara av särskild vikt för en transformativ 
ledare är att denne ska kommunicera och förmedla skolans visioner till medarbetarna, 
visionen ska hjälpa till att bibehålla medarbetarnas motivation under längre tidsperioder. 
Därutöver ska ledaren tillsammans med medarbetarna sätta upp klara och tydliga mål 
som går i linje med den övergripande visionen. En transformativ ledare behöver inte 
vara den formella ledaren även om så ofta är fallet.  

Forskningsfrågor 
• Hur ser ledarskapet ut gällande den studie- och yrkesorienterande verksamheten 

-  finns det ett reellt ledarskap? 
• Hur ser skolornas styrning ut gällande den studie- och yrkesorienterande 

verksamheten? 
• Hur ställer sig studie- och yrkesvägledare till att få ett ledningsansvar för den 

studie- och yrkesorienterande verksamheten? 
• Hur uppfattas studie- och yrkesorienteringen fungera med avseende på aktörer, 

standard och resultat? 
• Har ett reellt ledarskap någon betydelse för hur verksamheten bedrivs och för 

dess resultat? 

Avgränsningar 
Vi är medvetna om att det kan finnas ett flertal yttre omständigheter av betydelse för hur 
studie- och yrkesorientering bedrivs i grundskolan (ekonomiska, tidsmässiga etc.). 
Dessa faktorer är inte i fokus för denna undersökning.  

Grundantaganden respektive kunskapssyn 
Vår kunskapssyn är av det eklektiska slaget, vilket innebär att vi försöker förena olika 
tankar om vad kunskap är. I huvudsak tillerkänner vi oss den konstruktivistiska skolan, 
då vi menar att verkligheten konstrueras genom språket och att det finns lika många 
verklighetsuppfattningar som det finns människor och att det därmed inte existerar 
någon absolut sanning. Denna uppfattning ligger nära kontextualismen som betonar att 
individens mening endast kan förstås i sitt sammanhang. Vi instämmer i detta, men 
menar samtidigt att det bör vara möjligt att, utan att ha någon större insikt om den 

 11



 

enskilda individens kontext och unika verklighetsuppfattning, upptäcka generella 
tendenser inom en grupp människor. 

Ett antagande som ligger till grund för denna studie är att styrningen av den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten är bristfällig, att konkretiserade mål saknas och att 
detta medför svårigheter att utvärdera och följa upp densamma. Vidare antar vi att det 
inte finns något reellt ledarskap för studie- och yrkesorienteringen, samt att studie- och 
yrkesvägledare själva bedriver denna verksamhet utan något vidare stöd från vare sig 
lärare eller rektorer. Vi tror också att det saknas en gemensam tolkning av Lpo 94:s 
skrivning om att studie- och yrkesvägledare ”ska vara till stöd för den övriga 
personalens studie- och yrkesorienterande insatser”, vilket antas leda till att denna 
uppgift hanteras på många skilda sätt. Slutligen antas att ett reellt ledarskap har 
betydelse för hur verksamheten organiseras och bedrivs, samt för dess resultat. 

Metod 

Undersökningsstrategi 
Den valda strategin för forskningsarbetet är icke-experimentell samt extensiv. 
Kvantitativ metod har använts i syfte att generalisera inom urvalsgruppen, söka 
eventuella tendenser samt för att ha möjlighet att göra jämförelser mellan olika 
subgrupper inom populationen. Då ambitionen är att förändra och påverka makthavare 
och utbildningsansvariga, har den kvantitativa metoden valts eftersom den kan tänkas 
appellera till de tilltalade. Avsikten är att använda samma ’språk’ som makthavare 
själva vanligen använder i syfte att övertyga. Kvale (1997) uttrycker liknande 
tankegångar, då han i mer allmänna ordalag framhåller att ”hårda kvantifierade fakta för 
en modern publik kan framstå som mer vederhäftiga än kvalitativa beskrivningar och 
tolkningar” (s. 67).  

Metoder och tekniker 
Den teknik som använts har varit en webbaserad enkät6 med till övervägande del 
obligatoriska fasta svarsalternativ (bilaga 1). Enkäten innehåller en valfri öppen fråga, 
ett antal frågor med obligatoriska fasta svarsalternativ kombinerat med ett öppet 
svarsalternativ, samt fem fält för frivilliga kommentarer.  

Enkäten har indelats i fem frågeområden: 

• K1. Arbetsförhållanden 

• K2. Styrning av skolans studie- och yrkesorientering 

• K3. Studie- och yrkesvägledarens roll 

                                                 
6 Textalk AB,  https://websurvey.textalk.se/se/ , 19 april 2007. 
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• K4. Övrig personals inställning 

• K5. Tillfredsställelse avseende studie- och yrkesorientering och elevers 
kunskaper 

Problemet med förbestämda frågor och fasta svarsalternativ är att respondenternas 
bakomliggande tankar och resonemang inte synliggörs. Detta problem har vi försökt 
åtgärda genom att använda ett flermetodologiskt angreppssätt, att respondenterna utöver 
de ’fasta’ svaren fått möjlighet att kommentera och redovisa sina reflektioner. Genom 
det eklektiska förhållningssättet och metodvalet har vi velat komma åt både bredden och 
djupet avseende undersökningens tema.   

Genomförandesteg 
Under tiden som problemställningen tog form valdes den kvantitativa metoden varefter 
arbetet med att utforma enkäten inleddes. Parallellt påbörjades utvecklingen av 
analysverktyg för kategorisering av respondenterna och beslut om urvalsgrupp samt 
urvalsförfarande togs. Kontakter med lärare och sakkunniga togs för att erhålla 
information samt användarnamn och lösenord för tillgång till Websurvey. Därefter 
påbörjades arbetet med att konstruera enkätfrågorna. Då enkäten var färdigställd 
skickades den ut till respondenterna. När den avslutats bearbetades empirin, varefter 
resultatet analyserades gemensamt av forskarna. 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Urvalsgruppen består av studie- och yrkesvägledare med tjänst inom grundskolan i 
Stockholms, Skånes och Västerbottens län. Anledningen till att dessa län valdes, var att 
det inom dem bedrivs utbildning av studie- och yrkesvägledare. Metoden vid 
urvalsförfarandet var att söka rätt på respondenterna genom att gå in på länens hemsidor 
för att söka vilka kommuner som finns i respektive län, samt att därefter via 
kommunernas hemsidor söka rätt på skolornas hemsidor för att slutligen söka studie- 
och yrkesvägledarnas e-post. Det visade sig snart att studie- och yrkesvägledarnas e-
postadresser saknades på flera av kommunernas/skolornas hemsidor. Därmed kom 
urvalet att enbart omfatta de studie- och yrkesvägledare som har e-postadresser angivna 
eller där det gått att finna ut vilken e-postadress de kan tänkas ha genom att undersöka 
skolornas övriga personals e-postadresser. I de skolor som hade fler än en vägledare, 
valdes endast en vägledare ut för deltagande i undersökningen. Detta innebär att urvalet 
slutligen kom att bli ett bekvämlighetsurval.  

Urvalsgruppen kom att omfatta 250 studie- och yrkesvägledare på motsvarande antal 
skolor. Anledningen till att enkäten skickades till ett större antal yrkesverksamma var att 
forskarna förmodade en låg svarsfrekvens, eftersom enkäten gick ut under en tid då 
studie- och yrkesvägledarna var upptagna med omvalet till gymnasiet, samt att vissa av 
dem hade påsklov. Därtill trodde forskarna att studie- och yrkesvägledarna skulle 
drabbas av många förfrågningar om deltagande i enkätundersökningar i samband med 
examensarbeten, och därför kanske inte vilja besvara dem alla. Dessutom var forskarnas 
enkät omfattande, vilket även detta skulle ha kunnat minska svarsfrekvensen.  
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Bortfall 

Efter utskicket framgick det att 23 respondenter inte nåtts av enkäten, på grund av 
felaktig e-postadress. Antalet besvarade enkäter kom att uppgå till 107, motsvarande en 
svarsfrekvens på 47 procent. Detta var ett gensvar utöver forskarnas förväntningar. 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom användande av en webbaserad enkät (bilaga 1). Efter 
konstruktion av enkäten skickades den ut till 250 studie- och yrkesvägledare den 12 
april 2007. En påminnelse till de respondenter som ej svarat gick ut den 18 april 2007, 
och sista svarsdatum var den 23 april 2007.  

Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknades vara ca: 15 minuter. Dock antogs tiden 
variera beroende på hur mycket tid respondenterna valde att lägga ner för att besvara 
enkätens öppna fråga samt för att skriva fria kommentarer.  

Tillförlitlighet 
Validitet 

Validiteten gällande resultatdata bör vara hög. Många av de faktabaserade variablerna är 
entydiga och stabila, varvid svaren sannolikt bör vara oberoende av påverkansfaktorer. 
De variabler som avser attityder och värderingar kan ha uppfattats vara känsliga att 
besvara. Den höga graden av anonymitet bör dock ha ingivit en känsla av trygghet och 
därmed ökat benägenheten att avge sanningsenliga svar. 

Operationaliseringen av ’reellt ledarskap’ har skett med hjälp av indikatorer som 
hämtats från vetenskapligt accepterad ledarskapsteori. Den teoretiska anknytningen har 
skett i syfte att stärka validiteten. Naturligtvis går det att diskutera om valet av 
indikatorer är de rätta. Det är dock fråga om en avgränsning, då även andra variabler 
inom den valda ledarskapsteorin hade kunnat vara relevanta.  

Reliabilitet 

Frågorna har till övervägande del slutna svarsalternativ, vilket ger förutsättningar för 
hög grad av reliabilitet, då forskarnas subjektiva bedömningar i dessa svar inte kunnat 
påverka data. I frågorna med helt slutna svarsalternativ har respondenterna tvingats ta 
ställning, då forskarna valt att ej ha med mittkategorier för att underlätta kategorisering 
och bedömning. Detta kan anses minska reliabiliteten genom att respondenterna kan ha 
tvingats avge svar som ej fullt ut överensstämt med deras uppfattning. Forskarna har 
dock ansträngt sig om att stärka reliabiliteten i detta avseende genom att respondenterna 
fått ett flertal alternativ att välja mellan, i syfte att öka chansen att något av svaren 
passar.   

Då forskarnas konstruerade analysverktyg rimligtvis påverkat sammanställning, resultat 
och analys har forskarna bemödat sig om att skapa så vetenskapligt korrekta 
analysverktyg som möjligt. Kriterierna för kategorisering av ’reellt ledarskap’ är flera 
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och har fastställts med ledning av den valda ledarskapsteorin, i avsikt att öka 
reliabiliteten i bedömningen. Poängsättningen har skett på logisk grund.  

Enkäten har utrustats med instruktioner för hur respondenterna ska tänka vid 
besvarandet av frågorna, i syfte att undvika oklarheter. Inledningsvis finns en text som 
anger att respondenterna endast ska ha en skola i åtanke, oavsett om de arbetar på flera 
skolor. I samband med besvarande av frågor som bygger på en/flera tidigare frågor har 
villkor angivits för besvarandet, till exempel fråga 21 (bilaga 1). Avsikten med ovan 
angivna har varit att öka såväl reliabilitet som validitet.  

Etiska ställningstaganden 
I forskningsarbetet har forskningsrådets huvudkrav - informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet - för den 
samhällsvetenskapliga forskningens etiska principer7 beaktats. I följebrevet som 
bifogats enkäten i utskicket till respondenterna framgår hur forskarna har använt sig av 
forskningsrådets krav samt på vilket sätt respondenterna informerats (bilaga 2).  

I introduktionsbrevet har respondenterna informerats om undersökningens 
problemområde i allmänna termer, dock har inte inriktningen mot ledarskap 
framskrivits. Denna begränsning av informationen skedde i syfte att undvika onödig 
styrning. En risk med att vara alltför tydlig med syftet är att respondenterna kunnat 
svara utifrån förväntningar.  

Vidare informerades respondenterna, i introduktionsbrevet, om att deltagandet var 
frilligt, att de skulle vara fullständigt anonyma samt att det empiriska materialet endast 
skulle användas i arbetet med examensarbetet och därefter kasseras. 

Bearbetning och analys av resultatdata 
Bearbetning av kvantitativa data 

Resultatdata från enkätundersökningen fördes över från programmet Websurvey till en 
excelfil för vidare bearbetning och analys. Vissa bearbetningar av rådata kunde göras i 
programmet Websurvey, t ex korstabulering av svar på vissa frågor i syfte att göra 
generella jämförelser inom populationen. Den huvudsakliga bearbetningen av rådata har 
dock skett manuellt i dataprogrammet Excel, eftersom hänsyn behövts tas till bortfall på 
grund av oklara svar i de öppna svarsalternativen, samt granskning av svar där flera 
alternativ varit möjliga att avge för respektive respondent, samt för att kategorisera 
respondenter och skolor i syfte att tydliggöra skillnader och likheter mellan dessa 
kategorier. Resultaten för respektive enkätfråga har beräknats och redovisats i diagram 
och/eller tabellform. De resultat som använts för beräkning av reellt ledarskap 
(enkätfrågorna 15-21, 30-31), och som ej redovisas under rubrik ”Resultat”, redovisas 
istället i bilaga 3. Även resultat gällande socioekonomisk områdestyp (enkätfråga 4) 

                                                 
7 http://www.vr.se/huvudmeny/forskningsetik/reglerochriktlinjer.4.2d2dde24108bef1d4a8800063.html, 
17 mars 2007. 
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respektive initiativtagare till konkretisering av mål, utvärdering och uppföljning 
(enkätfrågorna 8, 10, 12) redovisas i bilaga 3. Detta med anledning av att de refereras 
till under rubrikerna ”Resultat”, ”Analys” och/eller ”Diskussion”.  

Kategorisering av respondenter/skolor 

Skola med reellt ledarskap, kriterier: 

• har en rektor som intar ett reellt ledarskap alternativet har en studie- och 
yrkesvägledare som intar ett reellt ledarskap, alternativt har både en reellt 
ledande studie- och yrkesvägledare och en reellt ledande rektor. 

 
Grundkrav reellt ledarskap 

• Fråga 7 ska ha besvarats med att konkretiserade mål finns. 
• Fråga 9 ska ha besvarats med att utvärdering sker en gång per år eller mer. 
• Fråga 11 ska ha besvarats med att uppföljning sker mycket eller ganska ofta. 
 

Reellt ledarskap rektor, kriterier: 

• Fråga 30 (rektors visioner) ska ha besvarats med ’instämmer helt’.  
• Fråga 31 (rektors aktiva engagemang) ska ha besvarats med ’instämmer helt’ 

eller ’instämmer delvis’. 
• Grundkravet ska vara uppfyllt. 

 
Reellt ledarskap studie- och yrkesvägledare, kriterier: 

• Frågorna 15-20 ska ha gett minst 24 poäng för stödjande (se poängberäkning för 
stödjande studie- och yrkesvägledare nedan).  

• Fråga 21 ska ha besvarats med ’jag vill ha den’. 
• Grundkravet ska vara uppfyllt. 
 

Vid bedömningen av reellt ledarskap avseende studie- och yrkesvägledare sattes 
kriteriet att respondenten måste ha uppnått en poängsumma om minst 24 poäng. 
Poängsumman valdes för att respondenter som avgivit svar som motsvarar en 
mittkategori (svar ganska ofta) ej skulle komma ifråga som reellt ledande. Respondenter 
som svarat ofta på samtliga enkätfrågor (frågorna 15-20) uppnår 24 poäng, varvid 
gränsen sattes där. Poäng för respektive enkätfråga (15-20) har givits enligt följande: 

 Beräkningsgrund 

Poängsättning gällande 

enkätfrågorna 15-20 

Svarsalternativ Poäng 

 Alltid 5 
 Ofta 4 
 Ganska ofta 3 
 Ganska sällan 2 
 Sällan 1 
 Aldrig 0 
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Resultatredovisningssätt 
Resultaten presenteras under rubriker som (med lämpliga rubrikförkortningar) 
motsvarar forskningsfrågorna, i samma ordning som dessa tidigare framställts under 
rubriken ”Forskningsfrågor”. En av forskningsfrågorna (Har ett reellt ledarskap någon 
betydelse för hur verksamheten bedrivs och för dess resultat?) redovisas ej under en 
egen rubrik, utan redogörs för implicit under de övriga rubrikerna. Frågan analyseras 
dock under en egen rubrik ”Ledarskapets betydelse”. För övriga frågor används samma 
rubriker i analysen som har använts under resultatdelen.  

Under rubriken ”Ledarskap”, presenteras undersökningens resultat avseende 
grundkraven för ett reellt ledarskap, samt andelen skolor som har respektive saknar 
reellt ledarskap. Denna ordning har valts för att läsaren ska bli införstådd med 
förhållandena avseende kategorin reellt ledarskap.  

Till följd av att forskningsfrågan om ledarskap redovisas först, berörs skolornas styrning 
av den studie- och yrkesorienterande verksamheten redan under rubriken ”Ledarskap”, 
för att därefter mer detaljerat återkomma under rubriken ”Styrning”. 

Vid alla tillfällen där det refereras till en enkätfråga, går dessa att återfinna i bilaga 1. 
De enkätfrågor vars resultat ej presenteras under rubrik ”Resultat” men som har 
relevans för forskningsarbetet går att återfinna i bilaga 3. 

Resultat 

Ledarskap 
Grundkrav reellt ledarskap 

Grundkravet har varit att skolorna ska ha konkretiserade mål (enkätfråga 7), genomföra 
utvärdering av syoverksamheten en gång per år eller mer (enkätfråga 9) samt genomföra 
uppföljning av verksamheten ganska eller mycket ofta (enkätfråga 11). Av resultatet 
framgår att 9 procent av skolorna uppfyllt grundkravet, medan 91 procent inte har 
uppfyllt detta.  

Reellt ledarskap 

44 respondenter hade uppnått en poängsumma om minst 24 poäng, och av dessa ville 41 
respondenter ha den stödjande rollen så som den framskrivits i enkätfrågorna 15-20 
(enligt svar på enkätfråga 21, för resultat se bilaga 3). När grundkravet för reellt 
ledarskap tagits i beaktande återstod fem studie- och yrkesvägledare som bedömts vara 
reellt ledande.  
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Figur 2. Ledarskap för syoverksamheten. Diagrammet visar det reella ledarskapet (enligt forskarnas 

bedömning, se rubrik ”Bearbetning och analys av resultatdata”) i de 107 representerade skolorna.  

15 respondenter instämde helt i påståendet ’min rektor har visioner’ (enkätfråga 30, för 
resultat se bilaga 3), av dessa instämde 14 respondenter även i någon grad i påståendet 
’min rektor engagerar sig aktivt’ (enkätfråga 31, för resultat se bilaga 3). När 
grundkravet för reellt ledarskap beaktats återstod fem respondenter som uppgivit svar 
enligt kriterierna för en reellt ledande rektor.  

Resultatet visar därmed att det finns ett reellt ledarskap för syoverksamheten i åtta 
procent av de skolor som representeras i undersökningen (figur 2). I tre procent av 
skolorna står studie- och yrkesvägledarna för det reella ledarskapet och i tre procent av 
skolorna står rektorerna för det reella ledarskapet. I två procent av skolorna finns både 
en reellt ledande vägledare och en reellt ledande rektor. I 93 procent av skolorna saknas 
ett reellt ledarskap för syoverksamheten. 

Styrning  
Mål 

Andelen skolor som har konkretiserade mål för syoverksamheten uppgår till 23 procent 
för hela populationen, vilket motsvarar 25 skolor. Resterande andel 77 procent arbetar 
efter Lpo 94:s övergripande mål. Av kategorin skolor med reellt ledarskap har samtliga 
konkretiserade mål (tabell 1), vilket är självklart då detta var ett krav. I kategorin övriga 
har endast 17 procent konkretiserade mål. Det framgår också att 20 procent av 
respondenterna i kategorin inte vet vilken typ av mål de arbetar efter. 
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Tabell 1. Typ av mål (enkätfråga 7)  

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Konkretiserade mål 100% 17% 
Övergripande mål 0% 63% 
Vet ej 0% 20% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Utvärdering 

Tabell 2. Utvärderingsfrekvens (enkätfråga 9) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Mer ofta än en gång per år 38% 4% 
En gång per år 63% 35% 
Mindre ofta än en gång per år 0% 12% 
Sker ej 0% 40% 
Vet ej 0% 8% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Utvärdering sker i någon omfattning (d v s svarsalternativen ”Mer ofta än en gång per 
år”, ”En gång per år”, ”Mindre ofta än en gång per år”) i 59 av de 107 skolor som 
representeras i denna undersökning. Beräkningen görs oavsett vilken typ av mål som 
utvärderingen görs emot. I tabell 2 framgår det att 38 procent av respondenterna i 
kategorin skolor med reellt ledarskap väsentligt oftare har svarat att utvärdering sker 
mer ofta än vad som gäller för respondenterna i kategorin övriga skolor, endast fyra 
procent har uppgivit det svarsalternativet. Av tabellen går det också att utläsa att 40 
procent i kategorin övriga skolor har uppgivit att utvärdering inte alls sker. 

Uppföljning 

Av resultatet framgår att 59 respondenter av samtliga (107) har svarat att utvärdering 
sker i någon omfattning. Av dessa återfinns åtta respondenter i kategorin skolor med 
reellt ledarskap (vilket var ett krav), resterande antal återfinns i kategorin övriga skolor. 
Av tabell 3 går det att utläsa att 63 procent av respondenterna i kategorin övriga skolor i 
olika grad har uppgivit negativa svar avseende skolornas uppföljningsarbete. 12 procent 
menar att uppföljning inte alls sker och 10 procent menar att de inte vet. 

 

 

 

 

 

 19



 

Tabell 3. Uppföljningsfrekvens ( enkätfråga 11) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb 

 
Mycket ofta 13% 2% 
Ganska ofta 88% 25% 
Ganska sällan 0% 35% 
Mycket sällan 0% 16% 
Sker ej 0% 12% 
Vet ej 0% 10% 
aBeräkningen omfattar de 8 individer (av kategorins 8 individer) som svarat att utvärdering sker i 

någon omfattning. 

bBeräkningen omfattar de 51 individer (av kategorins 99 individer) som svarat att utvärdering sker i 

någon omfattning. 

Ledningsansvar  
Av tabell 4 framgår det att alla respondenter i kategorin skolor med reellt ledarskap är 
positiva till en förändring av skrivningen i Lpo 94 medan respondenterna i kategorin 
övriga skolor visar en viss tveksamhet. 21 procent har angivit svarsalternativet annat 
och givit en kommentar avseende frågan. I dessa kommentarer uttrycks både positiva 
och negativa förhållningssätt. En respondent svarar att det i stort sett redan fungerar så 
idag. En annan skriver att denne inte vill leda andra, utan hellre stödja deras idéer och 
tankar. Ytterligare en respondent tyckte en att detta med ledning är rektorns ansvar. En 
annan skrev att denne är ”nöjd med dagens formulering”.  

Tabell 4. Inställning till ledningsansvar för syoverksamheten (enkätfråga 25) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Bra 100% 64% 
Dåligt 0% 15% 
Annat 0% 21% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Aktörer, standard och resultat 
Aktörer 

Under besvarandet av enkäten fick respondenterna ta ställning till påståendet ”Generellt 
är lärarna i min skola intresserade av att bedriva studie- och yrkesorientering”. Av 
resultatet i tabell 5 framgår att den största andelen respondenter som instämmer helt i 
detta påstående återfinns i kategorin skolor med reellt ledarskap (38 procent) medan 
motsvarande andel för kategorin övriga skolor endast är sex procent. I denna kategori 
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tog 40 procent av respondenterna i någon grad avstånd till påståendet medan det för 
kategorin skolor med reellt ledarskap endast var 13 procent som gjorde det. 

Tabell 5. Lärarnas intresse av att bedriva syoverksamhet (enkätfråga 28) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Instämmer helt 38% 6% 
Instämmer delvis 50% 47% 
Tar delvis avstånd 13% 31% 
Tar helt avstånd 0% 9% 
Vet ej 0% 6% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Respondenterna fick även ta ställning till påståendet ”Lärarna i min skola engagerar sig 
och bedriver aktivt studie- och yrkesorientering integrerat i sin undervisning”.  

Av resultatet i tabell 6 framgår att det i kategorin skolor med reellt ledarskap är 63 
procent som svarat att de helt eller delvis instämmer med påståendet medan 
motsvarande andel för kategorin övriga skolor är 46 procent. Den största andelen 
respondenter som svarat att de instämmer helt, 25 procent, återfinns i skolor med reellt 
ledarskap, vilket är en markant skillnad mot hur respondenterna i kategorin övriga 
skolor har svarat, där endast två procent angivit att de instämmer helt.  

Tabell 6. Lärarnas engagemang och aktiva integrering av syoverksamhet i undervisningen 

(enkätfråga 29) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Instämmer helt 25% 2% 
Instämmer delvis 38% 44% 
Tar delvis avstånd 38% 33% 
Tar helt avstånd 0% 12% 
Vet ej 0% 8% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Av tabell 7 går det att utläsa att respondenterna i kategorin övriga skolor till 91 procent 
angett att studie- och yrkesvägledaren huvudsakligen bedriver den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten. Andelen i kategorin skolor med reellt ledarskap är 
något mindre. I denna kategori finns det ingen respondent som svarat att lärarna 
huvudsakligen bedriver den studie- och yrkesorienterande verksamheten, däremot går 
det att utläsa att det är en större andel respondenter som uppgivit att verksamheten 
bedrivs av både lärarna och studie- och yrkesvägledare. 
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Tabell 7. Befattningshavare som huvudsakligen bedriver syoverksamhet (enkätfråga 27) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Studie- och yrkesvägledaren 88% 91% 
Lärarna 0% 3% 
Annan/andra 13% 6% 
Vet ej 0% 0% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Standard 

Tabell 8. Kvaliteten på syoverksamheten (enkätfråga 33) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Mycket tillfredsställande 25% 7% 
Tillfredsställande 63% 43% 
Ganska tillfredsställande 13% 31% 
Ganska otillfredsställande 0% 13% 
Otillfredsställande 0% 2% 
Mycket otillfredsställande 0% 0% 
Vet ej 0% 3% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

I enkäten fick respondenterna ta ställning till kvaliteten avseende skolans studie- och 
yrkesorienterande verksamhet. I tabell 8 går det att utläsa att ingen respondent i 
kategorin skolor med reellt ledarskap har uppgivit ’negativa’ svar avseende kvaliteten i 
skolan studie- och yrkesorienterande verksamhet. I kategorin övriga skolor har 15 
procent uppgivit att kvaliteten i någon grad upplevs som otillfredsställande, därtill har 
tre procent uppgivit att de inte vet.  

Respondenterna fick även besvara en fråga gällande syoverksamhetens kvantitet. Av 
tabell 9 går att utläsa att ingen respondent i kategorin skolor med reellt ledarskap i 
någon utsträckning upplever kvantiteten som otillfredsställande. I kategorin övriga ser 
det något annorlunda ut. I den kategorin har 28 procent i någon grad uppgivit att de 
upplever kvantiteten avseende skolans studie- och yrkesorienterande verksamhet som 
otillfredsställande.  
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Tabell 9. Syoverksamhetens kvantitet (enkätfråga 34) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Mycket tillfredsställande 25% 8% 
Tillfredsställande 50% 27% 
Ganska tillfredsställande 25% 34% 
Ganska otillfredsställande 0 23% 
Otillfredsställande 0 4% 
Mycket otillfredsställande 0 1% 
Vet ej 0 2% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Resultat 

I bedömningen av den studie- och yrkesorienterande verksamhetens resultat, lät 
forskarna respondenter besvara två frågor gällande elevernas kunskaper. Den ena frågan 
gällde elevernas kunskaper om ’självet’.  

Tabell 10. Elevers kunskaper om ’självet’ (enkätfråga 35) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga 

skolorb

Mycket tillfredsställande 13% 3% 
Tillfredsställande 25% 22% 
Ganska tillfredsställande 38% 45% 
Ganska otillfredsställande 25% 21% 
Otillfredsställande 0% 5% 
Mycket otillfredsställande 0% 2% 
Vet ej 0% 1% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Av tabell 10 går det att utläsa att 75 procent av respondenterna i kategorin skolor med 
reellt ledarskap upplever att elevernas kunskaper om ’självet’ är tillfredsställande, dock 
i varierande grad. Motsvarande andel för kategorin övriga skolor är 70 procent. I denna 
kategori återfinns de enda respondenterna som svarat att elevernas kunskaper om 
’självet’ är mycket otillfredsställande (7 procent). 
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Tabell 11. Elevers kunskaper om ’alternativen’ (enkätfråga 36) 

 Kategori
Svarsalternativ Skolor med reellt ledarskapa Övriga skolorb

Mycket tillfredsställande 13% 2% 
Tillfredsställande 25% 12% 
Ganska tillfredsställande 38% 46% 
Ganska otillfredsställande 25% 23% 
Otillfredsställande 0% 10% 
Mycket otillfredsställande 0% 5% 
Vet ej 0% 1% 
aBeräkningen omfattar kategorins 8 individer. 

bBeräkningen omfattar kategorins 99 individer. 

Respondenterna fick även svara på hur de upplever elevernas kunskaper om 
’alternativen’. Av tabell 11 går det att utläsa att det inom kategorin skolor med reellt 
ledarskap återfinns flest respondenter som har angivit svaren mycket tillfredsställande 
(13procent) alternativt tillfredsställande (25 procent) på frågan om elevernas kunskaper 
om ’alternativen’. Motsvarande andelar för kategorin övriga skolor är två respektive 12 
procent. I denna kategori upplevde också 15 procent av respondenterna att elevernas 
kunskaper om ’alternativen’ är otillfredsställande (10 procent) alternativt mycket 
otillfredsställande (5 procent). Detta skiljer sig från kategorin skolor med reellt 
ledarskap där ingen respondent uppgivit dessa svarsalternativ.   

Analys 

Ledarskap 
Den transformativa ledarskapsteorin, med flera andra ledarskapsteorier, poängterar 
vikten av att upprätta konkreta mål, dels för att öka medarbetarnas motivation, dels för 
att möjliggöra utvärdering och uppföljning av en verksamhet (Leithwood, 2000). Därtill 
lyfts visionsskapande fram som en viktig ingrediens för att ytterligare utveckla 
medarbetarnas motivation samt bidra till organisationsutveckling och bättre resultat. I 
vår studie har bedömningen av ett reellt ledarskap skett med bland annat dessa faktorer i 
beaktande. Resultatet visar att det i endast ett fåtal skolor finns någon befattningshavare 
som intar ett reellt ledarskap avseende den studie- och yrkesorienterande verksamheten, 
samt att det finns en lika stor andel rektorer som studie- och yrkesvägledare som intar 
ett reellt ledarskap.  

Därmed styrker denna undersökning resultatet i Skolverkets (2007) granskning, vilken 
visar att flertalet rektorer inte engagerar sig i den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten eller aktivt styr densamma. Av vår studie framgår dessutom att andelen 
studie- och yrkesvägledare som i frånvaro av rektors reella ledarskap intar en reellt 
ledande position är mycket liten - tre procent av samtliga respondenter. Enligt Ahltorp 
(1998) kan en ledarroll intas oavsett om en individ innehar en formellt fastställd 
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ledarposition eller inte. Ahltorp menar att legitimiteten att inta en ledarroll snarare är 
avhängig av att ledaren har de leddas förtroende. Att de tre procenten reellt ledande 
vägledare har intagit denna position skulle kunna hänföras till att dessa har sådana 
personliga egenskaper som enligt flera ledarskapsteorier krävs av en ledare (Bass, 1981, 
refererat i Thylefors, 1991). Detta skulle kunna vara en förklaring till att de utnyttjar och 
marknadsför sin expertis och även till att de, beroende av hur resultatet av denna 
undersökning tolkas, kan förstås ha vunnit viss legitimitet att leda verksamheten. En 
annan förklaring skulle kunna vara att de har utvecklat egna visioner för verksamheten, 
vad Senge kallar personligt mästerskap (1995), och att dessa ger den motivation som 
behövs för att arbeta reellt ledande, trots det motstånd de kan tänkas möta hos den 
övriga personalen. Att de däremot inte lyckas få med sig lärarna fullt ut, skulle kunna 
vara ett utslag av att visionerna inte är utformade gemensamt inom organisationen, att 
lärarna inte känner sig fullt delaktiga och därför inte utvecklat en vilja att delta aktivt 
avseende syoverksamheten (ibid.). 

Vad det beror på att inte fler vägledare intar ett reellt ledarskap redan med nuvarande 
skrivning kan här inte klarläggas. Något som, trots det låga antalet reellt ledande 
vägledare, framgår av resultatet är att det är betydligt fler vägledare, enligt deras egen 
utsaga, än rektorer som har bidragit till ökad styrning av verksamheten genom att 
föreslå konkretisering av mål, utvärdering och uppföljning (bilaga 3). Att många arbetar 
aktivt med att stödja övrig personal framgår också av resultatet, majoriteten av 
vägledarna har svarat att de alltid, ofta eller ganska ofta arbetar stödjande gentemot den 
övriga personalen på det sätt som vi framskrivit den stödjande rollen, och de flesta vill 
också arbeta stödjande på detta sätt (bilaga 3). Den stödjande funktion vi framskrivit 
speglar i stort vad som inom den transformativa ledarskapsteorin utgör ett ledarskap. 
Vanligen uttryckta ’ingredienser’ i ett transformativt ledarskap är bland annat att 
inspirera, motivera, engagera och kommunicera visioner för verksamheten (Podsakoff et 
al., refererat i Leithwood, 2000). Att inte fler vägledare klassats som reella ledare i 
denna studie beror till stor del på att deras respektive skolor saknar konkretiserade mål, 
har sporadisk utvärdering och/eller uppföljning.  

Styrning  
I Lpo 94 framskrivs att det av skolornas arbetsplaner ska framgå hur de nationella målen 
ska förverkligas (Utbildningsdepartementet, 1994, refererad i Nilsson, 2005). Så är inte 
fallet gällande flertalet av de grundskolor i de tre undersökta länen som representeras i 
denna studie, då de flesta respondenter uppgivit att Lpo 94:s övergripande mål inte har 
konkretiserats.  

Leithwood (2006) framskriver betydelsen av tydliga mål för att utveckla verksamheter. 
Svedberg (2003) problematiserar kring detta. Han menar att det krävs tydliga, mätbara, 
mål som kan användas för att utvärdera en verksamhet, samtidigt som han uttrycker att 
det kan vara svårt att utforma sådana i en verksamhet som den som bedrivs inom 
skolan. Anledningen är att det i denna typ av verksamhet finns värden som inte är så 
enkla att mäta kvantitativt. Enligt vår tolkning menar Svedberg därmed att det finns en 
risk för att kvalitativa värden, viktiga för verksamheten och för eleverna, som kommer i 
bakgrunden om endast kvantitativt mätbara mål utvärderas och följs upp. En liknande 
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diskussion förs inom EU, vilket refererats till i inledningen till denna uppsats (Plant, 
2001). Till dessa perspektiv kan läggas Stemme och Wibergs (1988), vilka menar att det 
inom organisationer kan finnas ett motstånd mot att utveckla användbara mål för 
verksamheter, eftersom sådana synliggör om målen inte uppnås.  

Frågan är vilka möjligheter som finns att värna om de kvalitativa värdena med den brist 
på styrning som råder för närvarande. Enligt transformativa ledarskapsteorier 
(Leithwood, 2006) och teorier om lärande organisationer (Senge, 1995) är konkreta och 
gemensamma mål en förutsättning för att verksamheter ska kunna utvecklas och 
förändras vilket även bör kunna gälla för den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten. Resultatet av denna undersökning visar att de få skolor som har 
konkretiserat målen också bedriver utvärdering och uppföljning mer frekvent än de 
skolor som saknar konkretiserade mål. Detta menar vi är sådant som skapar 
förutsättningar för en utveckling, varvid resultatet överensstämmer med Leithwoods 
(2006) och Senges (1995) teorier om vad som krävs för att en verksamhetsutveckling 
ska kunna ske.  

Resultatet överensstämmer även med Skolverkets (2005) utvärdering av verksamheten, 
i vilken de kom fram till att utvärdering och uppföljning sker i ringa omfattning. Av 
tidigare forskning inom fältet (Lovén, 2000; Lindh, 1997; Henrysson, 1995) och av 
statliga utredningar (UG 95, Skolverket 1997; Ds 2000:62; SOU 2001:45, refererad i 
Nilsson, 2005) har det på liknande sätt återkommande uppmärksammats att 
syoverksamheten inte fungerar tillfredsställande. Problemet förefaller ha existerat under 
flera decennier, såväl under tider med central styrning som under tider med målstyrning 
(Nilsson, 2006). Med teorierna om transformativt ledarskap och lärande organisationer 
som utgångspunkt (Leithwood, 2006; Senge, 1995) antar vi att detta faktum kan ha att 
göra med att syoverksamheten, trots tidvis hög prioritet i de politiska leden (Nilsson, 
2006), saknat konkretiserade mål som förankrats hos vägledarprofession och lärare 
gemensamt.  

Enligt Leithwood (2006) är ledarens förmåga att kommunicera och förmedla visioner 
till medarbetarna en förutsättning för att bibehålla dessas motivation under en längre tid.  
Resultatet av undersökningen visar att endast en mindre andel av vägledarna instämmer 
helt med att rektorn har visioner för syoverksamhetens vidkommande och 39 procent 
uppger att de instämmer delvis i påståendet. Frågan är vad svaret ’delvis’ innebär. 
Möjligen kan detta signalera att de visioner som eventuellt finns inte tydligt når ut till 
medarbetarna, vilket skulle kunna utgöra en delförklaring till varför 
vägledningsverksamheten8 i skolan stagnerat, vilket Skolverket (2005) bedömer vara 
fallet. Som tidigare nämnts menar Senge (1995) att det är viktigt att visionerna 
utvecklas gemensamt. Ledarskapet innebär att delta i detta utvecklingsarbete och 
övertyga medarbetarna om att visionerna kan förverkligas. Detta är med Senges synsätt 
vad som ytterst skapar motivation hos medarbetarna, och enligt vår tolkning är 
gemensamma visioner också en del i det systemtänkande Senge menar krävs för 
                                                 
8 Skolverket använder i denna utvärdering begreppet ‘vägledningsverksamheten’, medan de i den uppföljande 

kvalitetsgranskningen använder begreppet ’studie- och yrkesorientering’. Vad som inbegrips i de båda begrepper 

förefaller åtminstone till delar sammanfalla, varvid vi tolkar det som att den förstnämnda utvärderingen även 

inbegriper syoverksamheten i begreppet ’vägledningsverksamheten’. 
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utvecklandet av en lärande organisation. I organisationer som saknar ett autentiskt 
ledarskap kan medarbetarna utveckla egna mål och visioner för sin verksamhet 
(Ahltorp, 1998). Det medför en risk för att - om gemensamma och övergripande mål 
och visioner saknas inom skolan - verksamheten blir splittrad och att utvecklingen 
stagnerar (Franzén, 2006). Detta skulle kunna vara en förklaring till Skolverkets (2005) 
slutsats enligt ovanstående.  

Skolverkets (2007) granskning visar att många rektorer inte tar ansvar för 
syoverksamheten, utan helt förlitar sig på att studie- och yrkesvägledaren självständigt 
ska sköta arbetet. Både Skolverkets (2007) och denna studies resultat pekar mot att det 
överlag endast finns ett formellt ledarskap för syoverksamheten, vilket med all 
sannolikhet skulle kunna jämställas med ett procedurinriktat ledarskap (Stemme & 
Wiberg, 1988). Det skulle innebära att både den formelle ledaren (rektorn) och 
medarbetarna riskerar förlora insikten om varför arbetet utförs, med andra ord att 
färdriktning saknas.  

Ledningsansvar 
Majoriteten av respondenterna har uttryckt att de vill ha den stödjande rollen (bilaga 3) 
på det sätt som den definierats i undersökningen (med utgångspunkt i den 
transformativa ledarskapsteorin) vilket kan tolkas som att de flesta studie- och 
yrkesvägledare gärna vill ha en reellt ledande funktion avseende den studie- och 
yrkesorienterande verksamheten, åtminstone så länge detta inte uttrycks i termen ’leda’. 
När frågan om ledarskap uttrycks explicit, som i formuleringen av enkätfrågan om en 
förändrad skrivning i Lpo 94 vilken skulle innebära att vägledarna gavs ett 
ledningsansvar för syoverksamheten, var antalet positivt inställda respondenter något 
färre. Fortfarande var det ändå en klar majoritet som skulle vilja se en sådan skrivning 
förverkligas. Mot bakgrund av detta resultat finns det befattningshavare inom 
grundskolan, med goda kunskaper avseende studie- och yrkesorienteringens 
verksamhetsområde och en stark vilja att utveckla detsamma, samtidigt som detta 
verksamhetsområde i dagsläget saknar reellt ledarskap inkluderat utvecklingsinriktad 
styrning. I en tidigare utredning från Utbildningsdepartementet (Ds 2000:62, refererad i 
Nilsson 2005) menar arbetsgruppen att syoverksamheten skulle kunna vara betjänt av 
att någon befattningshavare i skolan tog ansvar för att utveckla denna verksamhet, 
varvid de föreslog studie- och yrkesvägledaren. Resultatet av vår undersökning visar att 
de flesta vägledare som deltagit är beredda att axla detta ansvar. 

Aktörer, standard och resultat 
Aktörer 

Resultatet av denna undersökning visar att en majoritet av studie- och yrkesvägledarna 
anser att lärarna har intresse av att bedriva studie- och yrkesorientering i 
undervisningen, vilket också framkommit i Skolverkets (2007) granskning. Något färre 
har avgivit positiva svar avseende lärarnas engagemang och aktiva integrering av 
studie- och yrkesorientering i undervisningen. Samtidigt framgår att en klar majoritet av 
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respondenterna, i en annan enkätfråga, uttryckt att det är de själva som i huvudsak 
bedriver skolans studie- och yrkesorientering.  

I Nilssons (2005) historiska återblick framträder en bild av en bristfällig syoverksamhet 
i grundskolan och det framgår hur läroplanerna successivt skärpt tonen avseende det att 
syoverksamheten är ett ansvar för alla i skolan. Orsaken till detta har enligt vår 
förståelse varit att detta ansvar inte axlats av vederbörande. Även Skolverkets 
kvalitetsgranskning (2007) ger en dyster bild avseende lärarnas ansvarstagande för 
syoverksamheten. Samtidigt uttryckte flera lärare i denna ett intresse för 
syoverksamheten, i likhet med vad som framgått i vår studie, men menade att de 
behöver mer tid för planering om de ska integrera syoverksamhet i undervisningen, 
samt att de behöver större kunskaper om hur detta ska gå till.  

En anledning till att fler vägledare än vad som förefaller vara rimligt (mot bakgrund av 
ovanstående) har avgivit positiva omdömen gällande lärarnas intresse och aktivitet, 
skulle kunna vara att deras förväntningar på lärarna är lågt ställda. Enligt den 
transformativa ledarskapsteorin krävs det att en ledare har ”high performance 
expectations” (Podsakoff et al., 1990, citerad i Leithwood, 2000, s. 29). Om det är så att 
vägledarna har låga förväntningar på lärarna, skulle detta även kunna utgöra en 
delförklaring till att vägledarna trots sina ansträngningar att stödja lärarnas studie- och 
yrkesorienterande insatser inte lyckats motivera dessa i tillräcklig utsträckning.  

En annan förklaring till att vår undersökning ger ett något annorlunda intryck än tidigare 
forskningsresultat, skulle kunna vara att de respondenter som tidigare i enkäten uppgivit 
att de aktivt stödjer lärarnas syoinsatser kan ha upplevt det svårt att samtidigt uppge ett 
lågt intresse och engagemang för lärarnas vidkommande, eftersom detta skulle kunna 
tolkas som att deras stödjande insatser inte har någon större effekt. Om det är på detta 
sätt, att lärarna trots vägledarnas aktivt stödjande insatser är i låg grad intresserade och 
engagerade, skulle detta kunna bero på att vägledarna, eller vissa av dem, saknar den 
legitimitet som krävs för att leda andras arbete med ett positivt resultat (Ahltorp, 1998). 
Kanske skulle, i en så ansträngd verksamhet som skolans med höga krav på samtliga 
aktörer, ett formellt ledarskap kunna utgöra ett första steg in på den arena, där vad som 
närmast kan liknas vid ett pedagogiskt ledarskap skulle kunna utföras. Det framgår i 
Franzéns (2006) studie att skolledarna har svårt att få tillträde som pedagogiska ledare, 
eftersom lärarna anser att de själva är detta och vill arbeta efter egna mål och visioner, 
inte skolledarens. Med tanke på vad som nämnts tidigare, att lärarna i Skolverkets 
kvalitetsgranskning (2007) uttrycker att de inte vet hur en integrering avseende 
syoverksamheten kan utformas, borde ett formellt sanktionerat ledarskap i kombination 
med vägledarens expertkunskaper kunna ge den tyngd som behövs för att bryta igenom 
lärarnas motstånd mot att bli ’ledda’. Arbetsliv, utbildning och yrken är stora och 
föränderliga områden som lärarna inte har tid och möjlighet att fullt ut sätta sig in i, 
varvid vägledarnas kunskaper inom dessa områden samt deras förmåga att vägleda, 
tillsammans med ett formellt erkänt ledarskap borde kunna utgöra en tillräckligt god 
grund för att vägledarna ska kunna erhålla lärarnas förtroende att fungera som reella 
ledare för syoverksamheten. 
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Standard och resultat 

Av resultatet framgår att majoriteten av respondenterna är relativt nöjda med 
syoverksamhetens standard, det vill säga dess kvalitet och kvantitet. Liknande resultat 
har även uppkommit avseende den studie- och yrkesorienterande verksamhetens 
resultat, det vill säga elevernas kunskaper om ’självet’ och ’alternativen’. Dessa resultat 
rimmar inte särskilt väl med vad, tidigare och nutida, offentliga utredningar och studier 
inom vägledarprofessionen diskuterat och kommit fram till gällande syoverksamheten 
(UG 95, Skolverket, 1997, 2005, 2007; Ds 2000:62; SOU 2001:45, refererad i Nilsson, 
2005; Henrysson, 1995; Lindh, 1997; Lovén, 2000). Vad orsaken till dessa avvikande 
resultat bottnar i är oklart.  

Vägledare har under åren påförts administrativa och andra uppgifter där deras specifika 
expertis inte utnyttjas och erhållit ett alltmer begränsat ansvarsområde i skolan i 
samband med nedskärningar av deras tjänster, vilket vi menar har medfört en utarmning 
av deras professionella status inom skolan. En förklaring till skillnaderna i resultat 
mellan denna studie och tidigare, skulle kunna ges mot bakgrund av detta om vi 
anknyter till Senges (1995) resonemang om medarbetares behov av att ha en helhetssyn 
gällande organisationens totala verksamhet. Enligt Senge kan en förlorad helhetssyn 
bidra till att motivationen går förlorad och att medarbetarnas kämpaglöd avtar. Om 
dessutom ansträngningarna visat sig fruktlösa under en längre tid, kan de tidigare 
målsättningarna överges och ribban sänkas, som Senge uttrycker det. Är detta vad som 
inträffat avseende vägledarna kan detta utgöra en förklaring till att de uttryckt sig i 
övervägande positiva termer. Frågan är vad en eventuell sänkning av ambitionerna hos 
vägledarna kan betyda för deras vilja till förändring och utveckling av studie- och 
yrkesorienteringen. Enligt Henrysson (1995) är en av de faktorer som kan inverka 
menligt på implementeringen av syoverksamhetens mål frånvaron av 
förändringsagenter. Samtidigt talar resultatet avseende vägledarnas positiva inställning 
till att inta ett ledarskap för att motivation finns, men att de efterfrågar förändrade 
förutsättningar för att de på allvar ska tro på möjligheten att bidra till en utveckling av 
verksamheten ifråga.  

Ledarskapets betydelse 

Med anledning av att ett ytterst begränsat antal skolor har bedömts ha ett reellt 
ledarskap avseende den studie- och yrkesorienterande verksamheten är det svårt att med 
säkerhet uttala sig om huruvida ett reellt ledarskap har betydelse för verksamheten eller 
inte. Resultatet har givit att ett reellt ledarskap endast har kunnat fastställas i 8 skolor av 
107 representerade skolor. Generellt pekar resultatet mot att vägledare i skolor som har 
ett reellt ledarskap är mer nöjda med syoverksamhetens aktörers aktivitet, samt dess 
standard och resultat. Ingen av respondenterna har dock angivit att lärarna 
huvudsakligen bedriver syoverksamheten, vilket borde ha varit fallet om ett reellt 
ledarskap, vilket i denna undersökning definierats i syfte att liknas vid ett transformativt 
ledarskap, haft en liknande effekt som den Leithwood (2000, 2006) framskriver att det 
har avseende medarbetares motivation och förändringsbenägenhet.  

Av resultatet framgår att i kategorin skolor med reellt ledarskap är andelen respondenter 
som utvärderar mer ofta än en gång per år är signifikant större än för kategorin övriga. I 
denna kategori återfinns också en större andel som svarar att uppföljning sker mycket 
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ofta än i kategorin övriga. Detta kan tolkas som att det finns en allvarligt menad 
intention att arbeta för en utveckling av syoverksamheten i dessa skolor. Kanske är det 
detta förfarande som gör att kategorin skolor med reellt ledarskap toppar de mest 
positiva svaren avseende flertalet enkätfrågor.  

Kriterierna för att en rektor ska ha bedömts vara en reell ledare, förutom grundkravet, 
har varit att de ska ha visioner för syoverksamheten, samt att de ska engagera sig aktivt i 
någon mån. Även i kriterierna för en reellt ledande vägledare finns dennes 
ansträngningar att förmedla och utveckla visioner för verksamheten med som en faktor. 
Kravet avseende visioner har ställts i enlighet med Leithwoods (2000, 2006) 
ledarskapsteori och Senges (1995) teori om en lärande organisation. Båda belyser 
visioners betydelse för utveckling av verksamheter och för medarbetarnas motivation. 
För rektorns del har det aktiva engagemanget endast tillfrågats om och bedömts utifrån 
en enkätfråga. I enlighet med Ahltorp (1998) menar vi att ett aktivt engagemang bör 
vara förutsättning om rektorn ska kunna få insikt om hur verksamheten fungerar, samt 
om denne ska erhålla den ’praktiska’ legitimitet (utöver den formellt sanktionerade) 
som krävs för att leda verksamheten.  

Det engagerade ledarskapet innebär också att ledaren framträder som en förebild, vilket 
är vår tolkning av vad Podsakoff et.al. (1990, citerad i Leithwood, 2000) menar med 
”providing an appropriate model” (s. 29). De reellt ledande vägledarnas aktiva 
engagemang i den stödjande rollen har bedömts utifrån faktorerna att agera som 
förebild, inspirera genom att utveckla idéer, bidra till/sträva efter strukturering och 
planering av syo, motivera, visionera, bjuda in och bidra med expertkunskaper, och att 
vara tillgänglig. Förutom att fungera som förebild genom att utveckla idéer, menar vi att 
vägledarna genom att bidra med expertkunskaper, förhålla sig tillgängliga samt bidra till 
strukturering och planering också omfattar andra faktorer av vikt vid ett transformativt 
ledarskap, vilka framskrivs av Podsakoff et.al., och dessa är ”providing individual 
support” och ”providing intellectual stimulation” (ibid.). De mer positiva resultaten 
avseende utvärdering och uppföljning inom kategorin skolor med reellt ledarskap, än 
inom kategorin övriga skolor, talar för att förutsättningar för utveckling av 
syoverksamheten skapats, vilket styrker teorierna om transformativt ledarskap och 
lärande organisationer (Leithwood, 2000; Senge, 1995). Resultatet antyder att dessa 
skolor är i kontinuerlig rörelse, att de ständigt strävar efter ny kunskap som kan leda 
verksamheten framåt. Motivationen hos respondenterna i skolor med reellt ledarskap 
förefaller, med tanke på deras unisont positiva inställning till att inta ett ledarskap för 
syoverksamheten, högre än hos respondenterna i övriga skolor, vilket även detta talar 
för de båda teoriernas relevans. Däremot pekar inte resultatet mot att motivationen hos 
den övriga personalen, med avseende på svaren avseende vem som huvudsakligen 
bedriver syoverksamheten (vägledaren), är större i skolor med reellt ledarskap, vilket 
avviker från vad de ovanstående teorierna framskriver. Kanske till följd av att 
visionerna inte, i de fall vägledarna är reella ledare, utformats gemensamt alternativt 
accepterats som gemensamma visioner. 
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Slutsatser 
Ett reellt ledarskap för den studie- och yrkesorienterande verksamheten saknas på de 
flesta håll enligt undersökningens resultat. Få skolor har ett reellt ledarskap och en orsak 
till detta tycks vara att rektorer inte prioriterar den studie- och yrkesorienterande 
verksamheten, att de vare sig utvecklar styrning eller visioner för densamma. Resultatet 
överensstämmer med tidigare offentliga utredningar (Skolverket 2005, 2007). På de 
skolor som har ett reellt ledarskap intas ledarskapet till lika delar av rektorer och av 
studie- och yrkes- vägledare, och i några skolor intas det av båda yrkeskategorierna. 
Resultatet styrker tesen om att ett reellt ledarskap kan intas utan formell makt. 

I enlighet med tidigare utredningar (Skolverket 2005, 2007) visar resultatet att 
styrningen av den studie- och yrkesorienterande verksamheten generellt är svag. 
Resultatet visar att de få skolor som har konkretiserat målen utvärderar och följer upp i 
högre grad än de skolor som inte har gjort detta. Undersökningen visar dock att den 
övervägande majoriteten skolor saknar konkreta mål för studie- och yrkesorienteringen, 
samt att bristen på utvärderande och uppföljande verksamhet är särskilt alarmerande i 
just dessa skolor. En sådan bristande styrning av verksamheten kan med utgångspunkt i 
Leithwoods (2000, 2006) resonemang medföra att utvecklingen av en verksamhet 
stagnerar. Detta resonemang kan förklara Skolverkets (ibid.) slutsats att 
vägledningsverksamheten (läs syo) tycks ha stagnerat. Med ovanstående resonemang 
kommer vi till slutsatsen att styrningen av syoverksamheten måste skärpas om vi ska 
kunna se en positiv utveckling av denna i framtiden och de nationella målen ska kunna 
uppnås.  

Majoriteten av samtliga respondenter är intresserade av att inta en ledande funktion 
avseende syoverksamheten. I en tidigare utredning av Utbildningsdepartementet (Ds 
2000:62, refererad i Nilsson 2005) skrevs det fram att syoverksamheten är i behov av 
ledning för att den ska utvecklas, varvid ett förslag var att detta ansvar kunde ges studie- 
och yrkesvägledarna. Resultatet av vår undersökning visar att behovet av tydlig ledning 
kvarstår, och av vägledarnas svar att döma är de positivt inställda till att ta detta ansvar. 
Därmed blir slutsatsen att skolan har en outnyttjad resurs (i detta avseende) som skulle 
kunna tas tillvara. 

Majoriteten av respondenterna har uppgivit att de i någon mån är nöjda med 
syoverksamhetens standard och resultat, trots att de själva till största delen är ensamma 
om att bedriva densamma. Dessa resultat avviker från tidigare forskningsresultat 
(Henrysson, 1995; Lindh, 1997; Lovén, 2000). En förklaring skulle kunna vara att 
respondenternas distansering till sitt eget arbete brister. Huvudförklaringen torde dock 
kunna ha att göra med att vägledares arbetsuppgifter i praktiken närmast har begränsats 
till den enskilda vägledningen och informationsgivande i samband med övergången till 
gymnasiet. Detta förhållande kan ha bidragit till att helhetssynen gått förlorad. Ett 
sådant förhållande kan enligt Senge (1995) bidra till att motivationen och därmed ribban 
sänks avseende målsättningarna. Slutsatsen blir i relation till detta att yttre 
omständigheter kan ha haft störst inverkan på hur vägledarna bedömt verksamhetens 
standard och resultat. 
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Resultaten visar att där det finns ett reellt ledarskap upplevs generellt lärarintresse och 
engagemang, verksamhetens standard samt dess resultat som mer tillfredsställande än 
där ett reellt ledarskap saknas. Däremot visar resultatet att ingen av respondenterna 
angivit att lärarna huvudsakligen bedriver syoverksamheten, vilket mot bakgrund av 
Leithwoods (2000, 2006) teorier och forskning borde ha varit fallet om det reella 
ledarskapet ska kunna sägas ha haft avsedd effekt. I undersökningen framgår dock att en 
något större andel respondenter i kategorin skolor med reellt ledarskap än i övriga 
skolor angivit att syoverksamheten bedrivs av lärare och vägledare gemensamt. Denna, 
mycket svaga tendens, skulle möjligen kunna tyda på att ett reellt ledarskap har 
betydelse för medarbetarnas vilja och motivation att bedriva studie- och 
yrkesorientering. Dock kan konstateras att ett reellt ledarskap inte bidragit till att lärarna 
huvudsakligen bedriver studie- och yrkesorientering 

Diskussion 
Trots att syoverksamheten uppvisat stora brister under decennier och trots att 
utbildningspolitiska intentioner har funnits, tycks implementering av de nationella 
målen inte ha skett. Denna undersökning har fokuserat ledarskapets och ledningens 
betydelse för syoverksamhetens utveckling, något som inte har betonats lika starkt i 
tidigare forskning. Avsikten har varit att lyfta på locket och se om det finns något reellt 
ledarskap, vem som intar det och vilka effekter det har för utveckling av 
syoverksamheten. 

Resultat 
En möjlig orsak till att resultatet av denna undersökning skiljer sig från de tidigare 
avseende lärarengagemang, standard och resultat, kan vara att majoriteten av det totala 
antalet respondenter (51 procent) arbetar på skolor där majoriteten av elevpopulationen 
kommer från socioekonomiskt väletablerade områden, vilket kan ge en skevhet i 
resultatet. 30 procent av respondenterna menade att eleverna kommer från blandade 
eller andra typer områden medan endast 19 procent av respondenterna uppgivit att 
majoriteten av eleverna kommer från socioekonomiskt utsatta områden (enkätfråga 4, 
för resultat se bilaga 3). Hur förhållandena har varit i de andra studierna är oklart. Tesen 
är att det skulle kunna vara så att elever som kommer från socioekonomiskt 
väletablerade områden i mindre utsträckning har behov av studie- och yrkesorientering i 
undervisningen, än elever från socioekonomiskt utsatta områden. Detta skulle i så fall 
kunna förklara att majoriteten av respondenterna generellt är tillfredställda med både 
standard och resultat.  

Ytterliggare en förklaring skulle kunna vara respondenterna inte har velat kritisera den 
egna verksamheten, då majoriteten av respondenterna har uppgivit att de själva i 
huvudsak bedriver den studie- och yrkesorienterande verksamheten. Att denna tolkning 
görs beror på att respondenterna i något högre utsträckning har angivit att de är mer 
missnöjda med kvantiteten än med kvaliteten avseende verksamheten. Att kritisera 
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kvantiteten kan förefalla enklare eftersom en person rimligtvis inte ensam och 
kontinuerligt kan tillfredställa samtliga elevers behov av studie- och yrkesorientering, 
medan denne däremot kan känna sig mer ansvarig för kvaliteten. 

Att respondenterna har fått skatta både egna och andras insatser kan ha bidragit till en 
bias i resultatet. De kan ha haft svårt att distansera sig till sina egna insatser och därmed 
ha skattat dessa högre än de skattat andras. Idealet hade varit att låta lärarna och/eller 
rektorer skatta vägledarnas insatser, alternativt ha låtit samtliga befattningshavare skatta 
sig själva. Detta har dock inte tiden medgivit.  

Vi fick ett bortfall på 57 procent. Vad detta kan ha inneburit avseende resultatet är svårt 
att uttala sig om. I bortfallet kan ha funnits respondenter som känner ett mindre 
engagemang gällande den studie- och yrkesorienterande verksamheten, och därför valt 
att ej delta i undersökningen. Detta kan ha inneburit att resultatet inte speglar hur 
vägledare generellt upplever verksamheten.  

Enkätfråga 27 (vem som huvudsakligen bedriver syoverksamheten i skolan) har 
fungerat som en kontrollfråga avseende respondenternas svar avseende lärarnas 
aktivitet, kvantitet och resultat. Denna har nyanserat bilden av respondenternas svar och 
haft stor effekt avseende de slutsatser som kunnat dras. 

Metod 
Avsikten var inledningsvis att genomföra en flermetodologisk undersökning, eftersom 
ett sådant eklektiskt angreppssätt skulle ha överensstämt med vår kunskapssyn. Med 
anledning av att arbetet var på väg att bli alltför omfattande, ombads vi av institutionen 
att begränsa studiens innehåll. Detta har medfört att samtliga enkätfrågor ej har kunnat 
användas, och på grund av tidsskäl fann vi ingen annan utväg än att ta bort de 
kvalitativa inslagen (enkätfråga 14 samt de frivilliga kommentarerna). Inte heller 
enkätfrågorna 22-24 har använts på grund av dessa frågors kvalitativa inslag i form av 
delvis öppna svarsalternativ. Borttagandet av undersökningens kvalitativa delar är något 
vi djupt beklagar, både med tanke på den tid vi själva lagt ned på att bearbeta materialet 
och med tanke på våra respondenter som lagt ner mycket tid och möda på att besvara 
enkäten utförligt. En följd av att den kvalitativa delen gick bort har varit att en av de 
ursprungliga forskningsfrågorna, hur vägledarna själva tolkar skrivningen i Lpo 94 om 
att vägledare ska stödja övrig personals insatser på syo-området, ej har kunnat besvaras 
och därmed strukits i arbetet.  

Vissa enkätfrågor (1-5) hade ursprungligen som syfte att skapa underlag för ett 
strategiskt urval, där respondenterna hade så homogena arbetsvillkor som möjligt i syfte 
att öka undersökningens validitet. När vi sedan fick en hög svarsfrekvens valde vi 
istället att använda hela empirin. Genom att använda svaren från ett större antal enheter 
avsåg vi att minska risken för att slumpen skulle kunna inverka på resultatet, d v s vi 
valde att öka reliabiliteten före validiteten. Detta medförde att enkätfrågorna 1-3 och 5 
ej använts.  

Den kvantitativa metod som använts, anser vi har varit väl lämpad i sökandet efter 
generella tendenser inom urvalsgruppen. Genom att vi med denna metod kunnat nå ett 
större antal vägledare, har vi också lyckats finna ett antal skolor med befattningshavare 
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som intagit ett reellt ledarskap, vilket kanske inte varit fallet om vi med en kvalitativ 
metod vänt oss till ett fåtal respondenter.  

Genom att den kvalitativa delen av undersökningen fallit bort, vilken skulle ha kunnat 
hjälpa oss att förstå respondenternas svar mer nyanserat, kan validiteten avseende 
resultatet och därmed våra slutsatser ha påverkats negativt. 

Ett misstag från vår sida var att vi inte gav respondenterna vår tolkning av begreppet 
studie- och yrkesorientering. Detta kan ha påverkat validiteten i negativ riktning, om 
respondenterna – till skillnad från oss - haft den enskilda vägledningen i åtanke då de 
avgivit sina svar, t ex gällande frågan om vem som huvudsakligen bedriver studie- och 
yrkesorientering i skolan (enkätfråga 27). Risken finns, även om den är liten, att 
slutsatserna dragits på felaktiga grunder. Vår uppfattning är ändå att det helhetsintryck 
enkäten ger, med dess utformning och inriktning, bör ha bidragit till en tolkning i 
överensstämmelse med den vi har avsett.  

Om vi istället för att skapa ett eget begrepp, reellt ledarskap, med valda delar ifrån den 
transformativa ledarskapsteorin, hade operationaliserat utifrån denna i sin helhet, hade 
kanske resultatet sett annorlunda ut. Den operationalisering vi gjort kan ha varit alltför 
’trubbig’ och därmed påverkad undersökningens, och därmed resultatets, reliabilitet. 

Med fler teorier att analysera mot skulle det ha varit möjligt att dra slutsatser avseende 
respondenternas (i relation till annan forskning och offentliga utredningar) relativt nöjda 
inställning till syoverksamhetens standard och resultat. Detta har av såväl tids- som 
utrymmesskäl inte varit möjligt. 

Framtid 
Under flera decennier har syoverksamheten fungerat otillfredsställande och med 
anledning av detta har ett aktivt ledarskap (Ds 2000:62, refererad i Nilsson 2005) och 
vikten av styrning uppmärksammats (Skolverket, 2006). Denna studie visar att det finns 
befattningshavare inom grundskolan, med goda kunskaper avseende studie- och 
yrkesorientering och en stark vilja att utveckla densamma - vägledaren. Vi menar att när 
det finns människor som både vill, vågar och kan utföra detta uppdrag måste detta enligt 
all logik tas tillvara! 

Vi menar att vägledare bör vara de som är mest lämpade att delge rektorerna och övriga 
medarbetare vilka konsekvenser en svag syoverksamhet kan ha för eleverna och vilka 
fördelar en väl fungerande, kvalitativ, integrerad och aktiv syoverksamhet kan ge 
avseende såväl elevernas utveckling som för deras motivation i ämnesundervisningen. 
Om inte vägledarna tillåts ta initiativ och leda detta arbete ökar även risken att standards 
för syoverksamheten sätts av andra aktörer, med andra etiska och moraliska förtecken 
än de som vägledarna arbetar efter.  

Under arbetet med denna studie har vi upptäckt att begreppen studie- och 
yrkesorientering och studie- och yrkesvägledning inte är klart definierade, vilket medför 
att olika tolkningar görs i offentliga utredningar, styrdokument och bland professionella. 
Om ansvarsfördelningen mellan olika befattningshavare inom skolan ska kunna 
klargöras måste tolkningsproblematiken lyftas. Även i det offentliga samtalet skulle 
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detta vara av vikt, för att en gemensam förståelse kring vad som diskuteras ska kunna 
uppstå.  

Vi har uppmärksammat ett antal områden som skulle vara av vikt att närmare utforska: 

• Finns ett motstånd mot att utforma konkretiserade mål för syoverksamheten och, 
om det finns, kan det handla om en rädsla för att ej uppnådda mål synliggörs? 
Vem är i så fall mest rädd – skolorna för att få dåligt rykte eller politikerna för 
att det skulle kunna leda till att det svider i plånboken? 

• Vad beror det på att inte fler vägledare utnyttjar det friutrymme Lpo 94:s 
skrivning medger till att inta ett reellt ledarskap för syoverksamheten?  

• Vilka aspekter beaktas i de konkretiserade mål som vissa skolor har utformat 
och på vilket sätt bedrivs utvärdering och uppföljning? 

• Slutligen – den forskningsfråga vi inte fick besvara – hur tolkar studie- och 
yrkesvägledare den stödjande roll som framskrivs i Lpo 94? 

Att en bristande syoverksamhet inverkar negativt på den enskilda vägledningen är något 
som framkommit i bland annat Lindhs (1997) studie. En aktiv och integrerad 
syoverksamhet skulle kunna medföra att den enskilda vägledningen kunde ägnas åt det 
som den är avsedd för, att stödja eleverna i sina personliga överväganden, istället för att 
som nu ödsla tid på att försöka informera om sådant de redan borde ha haft möjlighet att 
tillägna sig i undervisning och genom konkreta erfarenheter samt därtill kopplade 
tillfällen till reflektioner.  

Som avslutande ord på vägen mot en mer aktiv syoverksamhet under ledning av 
professionella vägledare lånar vi dessa ord av George Bernard Shaw: 

Den sanna glädjen i livet är att tas i anspråk för ett högre uppdrag, ett uppdrag som man 

upplever som väldigt och mäktigt … att vara en naturkraft istället för en febersjuk, självisk liten 

klump av oro och missnöje som klagar på att världen inte ägnar sig åt att göra dig lycklig. 

(Shaw, 1903, citerat i Senge, 1995, s. 311). 
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Bilaga 2 – följebrev 
 
Stockholm 2007-04-12 
 
 
 
Följebrev – läs detta innan du besvarar enkäten. 
 
Hej! 
 
Vi är två studerande som läser sista terminen på studie- och yrkesvägledarprogrammet 
på Lärarhögskolan i Stockholm. Nu står vi inför det sista momentet i utbildningen, då vi 
ska göra vårt examensarbete.  
 
Det ämne vi valt att fokusera är studie- och yrkesorienteringen i grundskolan. Vi avser 
att undersöka på vilket sätt verksamheten bedrivs, hur tillfredsställande den upplevs 
vara samt vem som i praktiken ansvarar för vad.   
 
När vi nu vänder oss till dig för att be om din hjälp med att besvara enkäten, är vi 
medvetna om att tidpunkten är olämplig, då omvalsperioden är i faggorna. Vi hoppas 
dock att du har överseende med detta. Enkäten tar endast ca: 15 minuter att besvara. Din 
medverkan är naturligtvis frivillig, men det betyder mycket för oss om du väljer att 
delta!  
 
Med den insamlingsmetod vi använder, enkät genom programmet Websurvey, är dina 
svar avidentifierade då de når oss. Förutom examinatorerna och vår handledare är det 
endast vi som utför undersökningen som kommer att ha tillgång till det avidentifierade 
materialet. Detta innebär att du är fullständigt anonym, det vill säga att vare sig skolor 
eller personnamn kommer att nämnas i uppsatsen. Enkätmaterialet kommer endast att 
användas för examensarbetet, det kommer inte att spridas eller användas för några andra 
ändamål än detta. När examensarbetet blivit godkänt kommer allt material att kasseras.  
 
Länk till enkäten: 
 
$FULLURL 
 
 
I det fall enkäten ej besvarats inom 7 dagar kommer en påminnelse att skickas ut 
automatiskt via programmet.   
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Med hopp om din medverkan och Stort Tack! 
 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anne-Sofie Ekholm & Nina Franzon 
 
 
Vid frågor eller oklarheter går det bra att ringa till någon av oss: 
 
Anne-Sofie Ekholm  Nina Franzon   
Tel: 073-738 36 26  Tel: 076-241 76 49 
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Bilaga 3 – resultat som refereras till i studien 
 
Enkätfråga 4. 

Socioekonomisk områdestyp elever
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Figur 5. Socioekonomisk områdestyp elever. Diagrammet visar andelen vägledare uttryckt i procent 

som har en majoritet elever från en viss områdestyp med avseende på socioekonomisk status. 

Beräkningen omfattar samtliga 107 individer. 

Av de respondenter som svarat ’Annan områdestyp’ har majoriteten uppgivit att skolan 
har en elevpopulation från båda typerna av områden.  
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Enkätfråga 8.  

Andel av respektive befattningskategori som 
initierat konkretisering av mål i skolor där sådana 

finns
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Figur 10. Andel av respektive befattningskategori som initierat konkretisering av mål i skolor där 

sådana finns. Diagrammet visar vilken andel av respektive befattningskategori som har initerat en 

konkretisering av skolans mål för den studie- och yrkesorienterande verksamheten. Beräkningen 

omfattar de 25 individer som angivit att skolan har konkretiserade mål utifrån Lpo 94. Beräkningen 

omfattar samtliga 107 individer. 

Av de fyra respondenter som angivit kategorin ’Annan’ har en angivit att både rektor 
och studie- och yrkesvägledare har initierat konkretiseringen. En respondent har angivit 
att konkretiseringen initierats av alla i samverkan. En tredje respondent har uppgivit att 
initieringen skett i samarbete mellan skolchefer och studie- och yrkesvägledare i 
kommunen, medan en fjärde har angett att nämnden initierat konkretiseringen.  
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Enkätfråga 10.  

Initiativtagare till utvärdering av mål
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Figur 12.  Initiativtagare till utvärdering av mål. Diagrammet visar andel skolor som utvärderar sina 

mål uppdelat efter vilkenbefattningskategori som varit initiativtagare till utvärderingen. Beräkningen 

omfattar de 59 individer som angivit att utvärdering sker i någon omfattning. 

Respondenterna som svarat ’Annans’ har uppgivit olika initiativtagare. En respondent 
har uppgivit ’facket’, en annan har uppgivit ’kommunens utvärderare’ och en tredje har 
svarat ”i samverkan alla”. Dessa är några exempel. 

Enkätfråga 12.  

Initiativtagare till uppföljning
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Figur 14.  Initiativtagare till uppföljning. Diagrammet visar andelen med en viss befattning som 

angivits vara initiativtagare till uppföljning, efter utvärdering utifrån målen, av den studie- och 

yrkesorienterande verksamheten. Beräkningen omfattar de 48 individer som angivit att utvärdering 

och uppföljning sker i någon omfattning.  
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De respondenter som uppgivit att ’Annan’ är intiativtagare till uppföljning har bl.a. 
svarat att intiativet har skett av lärare, arbetslagsledaren, politiker, i samverkan eller av 
barn- och ungdomsförvaltningen. 

Enkätfråga 15. 

Uppmuntrar skolans personal att utnyttja mina 
expertkunskaper
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Figur 15.  Uppmuntrar skolans personal att utnyttja mina expertkunskaper. Diagrammet visar hur 

frekvent studie- och yrkesvägledare uppmuntrar skolans personal att uttnyttja sina expertkunskaper 

på området studie- och yrkesorientering. Beräkningen omfattar samtliga 107 individer.  

Enkätfråga 16.  

Strävar efter/bidrar till att strukturering och 
planering av studie- och yrkesorientering sker i 

skolans arbetslag, år 7-9
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Figur 16.  Strävar efter/bidrar till att strukturering och planering av studie- och yrkesorientering sker i 

skolans arbetslag, år 7-9. Diagrammet visar hur frekvent studie- och yrkesvägledare strävar 

efter/bidrar till att strukturering och planering av studie- och yrkesorientering sker i skolans arbetslag. 

Beräkningen omfattar samtliga 107 individer.  
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Enkätfråga 17.  

Strävar efter att utveckla och upprätthålla 
gemensamma visioner för skolans studie- och 

yrkesorientering
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Figur 17.  Strävar efter att utveckla och upprätthålla gemensamma visioner för skolans studie- och 

yrkesorientering. Diagrammet visar hur frekvent studie- och yrkesvägledare strävar efter att 

utvecklaoch upprätthålla gemensamma visioner för skolans studie- och yrkesorientering. 

Beräkningen omfattar samtliga 107 individer.  

Enkätfråga 18. 

Arbetar aktivt med att utveckla personalens 
intresse för studie- och yrkesorientering genom 
att påtala sådan verksamhets möjliga positiva 

effekter
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Figur 18. Arbetar aktivt med att utveckla personalens intresse för studie- och yrkesorientering 

genom att påtala sådan verksamhets möjliga positiva effekter. Diagrammet visar hur frekvent studie- 

och yrkesvägledare aktivt arbetar med att utveckla personalens intresse för studie- och 

yrkesorientering genom att påtala sådan verksamhets möjliga positiva effekter. Beräkningen omfattar 

samtliga 107 individer. 
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Enkätfråga 19.  

Anstränger sig om att vara tillgänglig
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Figur 19.  Anstränger sig om att vara tillgänglig. Diagrammet visar hur frekvent studie- och 

yrkesvägledare anstränger sig om att vara tillgängliga för skolans personal gällande allt som rör 

skolans studie- och yrkesorientering. Beräkningen omfattar samtliga 107 individer. 

Enkätfråga 20.  

Utvecklar idéer och metoder i syfte att inspirera
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Figur 20. Utvecklar idéer och metoder i syfte att inspirera. Diagrammet visar hur frekvent studie- och 

yrkesvägledare arbetar med att utveckla olika idéer och metoder för hur studie- och yrkesorientering 

kan bedrivas i syfte att inspirera övrig personal. Beräkningen omfattar samtliga 107 individer. 
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Enkätfråga 21. 

Åsikt om den stödjande rollen
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Figur 21. Åsikt om den stödjande rollen. Diagrammet visar andelen studie- och yrkesvägledare som 

vill respektive inte vill ha den stödjande rollen på det sätt den uttrycks i frågorna 15-20. 

Respondenter som ej avlämnat entydiga svar (vill respektive vill inte ha rollen) har lagts till övriga 

svar’. Beräkningen omfattar samtliga 107 individer.   

Respondenterna hade möjlighet att på denna fråga avge dels ett svar och dels en 
kommentar. En del respondenter gav endast en kommentar utan att först avge ett svar. 
Bland dessa kommentarer som återfinns i ’Övriga svar’ var de flesta respondenterna 
positiva till den ’stödjande rollen’ så som den beskrivits i enkätfrågorna 15-20. 

En respondent skrev: ”Jag vill absolut ha den om man har en fungerande organisation 
av Syoverksamheten. Varför det nu inte existerar beror på att jag inte har ork och 
förmåga att dra detta ensam.” En annan respondent uttryckte sig på följande vis: ” jag 
vill ha den rollen samtidigt som det skulle vara kul om andra också var mer intresserade 
av området.” Några respondenter gav uttryck för en ambivalent inställning, en av dessa 
respondenter skrev: ”både ja och nej”. Andra respondenter kom med andra 
kommentarer, en skrev att ”Den ingår i yrkesrollen”. En annan respondent menade att: 
”Det ska finnas tydliga och klara direktiv om studie- och yrkesvägledning i läroplanen! 
Inte ludd!” 
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Enkätfråga 30. 

Rektors visioner 
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Figur 29. Rektors visioner. Diagrammet visar hur studie- och yrkesvägledarna ställer sig till 

påståendet: “ Min rektor har visioner för den studie- och yrkesorienterande verksamheten”.  

Beräkningen omfattar samtliga 107 individer. 

Enkätfråga 31.  

Rektors aktiva engagemang
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Figur 30. Rektors aktiva engagemang. Diagrammet visar hur studie- och yrkesvägledarna ställer sig 

till påståendet: “Rektorn i min skola engagerar sig aktivt i den studie- och yrkesorienterande 

verksamheten”. Beräkningen omfattar samtliga 107 individer. 

 56



 

Lärarhögskolan i Stockholm 
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