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Guidance Counselors – a vague, but 

important professional role? 
A study on teachers´ opinion regarding Guidance Counselors in 

high-schools. 
 

Kristina Grimestad-Sundmark & Erika Wretman 

 

Abstract 

 
In this thesis, the authors examine what teachers at local high schools think about 

guidance counselors professionally. The authors would like to find out what teachers 

consider the issues of cooperation and if they believe it is essential that high schools 

have guidance counselors. The education to become a guidance, counselor is a three-

year university education to 180 credits, but how many teachers know that in fact? The 

authors have used a quantitative method with questionnaires, in order to get such a 

broad picture of teachers' knowledge and opinions. A total of sixty questionnaires were 

mailed and personally distributed, then thirty in each city. Thus, ten questionnaires to 

teachers at three local high schools. Fifty-two questionnaires were received. 

The results showed that all respondents believe it is essential that high schools have a 

guidance counselor. They believe that guidance is primarily important for the students. 

The majority of respondents felt that guidance counselors should be competent and 

therefore have an adequate education. 

Most respondents felt that collaboration between teachers and guidance counselors is 

more important than very important. Here describe the respondents’ words as 

communication, accessibility, information and for knowledge exchange, at the question 

of how a good collaboration looks like. 

Thirty of the respondents thought that a three-year university education required to 

become a competent guidance counselor. Eight respondents answered that a two-year 

university education was needed, and thirteen replied that they did not know what 

training was required. The results have been compiled with the help of tables and then 

analyzed. The result has also been compared with the policy-documents (like the 

education act) and also previous research of collaboration between teachers and 

guidance counselors, as well as the function and job- assignments of guidance 

counselors in high schools. 

 

The study may also be the basis for a possible further cooperation between the 

education for teachers and guidance counselors. 
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Studie- och yrkesvägledare- en diffus, 

men viktig yrkesroll? 
En studie på lärares syn gällande studie- och yrkesvägledare i 

gymnasieskolor  

 

Kristina Grimestad-Sundmark & Erika Wretman 

 

Sammanfattning 

I detta examensarbete vill författarna undersöka vad lärare på kommunala 

gymnasieskolor i två städer anser om studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll. 

Författarna vill ta reda på vad lärarna anser i frågor om samarbetet och om de anser att 

det är en nödvändighet att gymnasieskolor har studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledarutbildningen är en treårig utbildning (180hp) men hur många lärare vet i 

själva verket det?  Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med enkäter, för 

att få en sådan bred bild som möjligt av lärarnas kunskaper och åsikter. Sammanlagt 

sextio enkäter har postats och personligen delats ut, trettio stycken i vardera stad. 

Således tio stycken enkäter till lärare på tre kommunala gymnasieskolor. Femtiotvå 

enkäter inkom. 

Resultatet visade att samtliga respondenter anser att det är en nödvändighet att 

gymnasieskolor har en studie- och yrkesvägledare. De anser att studie- och 

yrkesvägledning främst är viktig för eleverna. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

en studie- och yrkesvägledare bör vara behörig och således ha en adekvat utbildning. De 

flesta respondenterna ansåg att ett samarbete mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledaren snarare är viktigt än mycket viktigt. Här beskrev respondenterna ord 

som kommunikation, tillgänglighet, information och studie- och yrkesvägledaren som 

ett bollplank, vid frågan om hur ett bra samarbete ser ut. Trettio av respondenterna 

trodde en treårig universitetsutbildning krävdes för att bli en behörig studie- och 

yrkesvägledare. Åtta respondenter svarade en tvåårig utbildning, och tretton svarade att 

de inte visste vilken utbildning som krävdes. Resultatet har sammanställts med hjälp av 

tabeller för att sedan analyserats. Resultatet har även jämförts med styrdokument (som 

skollagen) och tidigare forskning av samarbete mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare samt studie- och yrkesvägledarens funktion och arbetsuppgifter i 

gymnasieskolan. 

Författarnas intention är att undersökningen eventuellt även kan ligga till grund för ett 

vidare samarbete mellan lärarutbildningen och studie- och yrkesvägledarutbildningarna. 

 

Nyckelord: Gymnasiet. Lärare. Samarbete. Studie- och yrkesvägledning. Utbildning.
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1. Inledning 
Den senaste tiden har skolan varit i fokus och då speciellt lärarna, det senaste 

omnämnda som har florerat inom pressen har varit om lärarna skall få sin egen 

legitimation för att stärka undervisningen och skolan. Något som inte har skrivits och 

talats om i press och tidningar är samarbetet mellan lärarkåren och andra aktörer som 

också har skolan som arbetsgivare.  

Majoriteten av landets vägledare finns ute på en skola, arbetar i en skolform och har en 

rektor som chef (Skolverket 2005:5). Många olika aktörer har skolan som arbetsplats 

och skall tillsammans samarbeta för elevernas/studenternas bästa. Det är bland annat 

lärare, rektorer, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger samt studie- och 

yrkesvägledare som arbetar sida vid sida.  

Efter tre år på Stockholms Universitet, är vi snart nyutexaminerade- och en av oss är 

även yrkesverksam studie- och yrkesvägledare. Skolan som arbetsplats, gör lärarna till 

våra (blivande) arbetskollegor. För att eleverna/studenterna skall få den bästa tänkbara 

hjälp under sin skoltid, är vi övertygade om att ett samarbete mellan kollegor är av 

yttersta vikt. 

Hur ser lärarna på samarbetet och på studie- och yrkesvägledares yrkesroll och behov? 

Vad vet lärarna om studie- och yrkesvägledares utbildning och anser de att 

gymnasieskolor bör ha en behörig studievägledare? Det var dessa frågor som väckte 

författarnas nyfikenhet till denna uppsats. I den nya skollagen 2:a kapitlet 29§ står det 

att alla elever ska ha tillgång till vägledning vad gäller studie och yrkesrelaterade frågor. 

I samma kapitel 30§ står det även att vägledningen skall skötas av behörig person som 

innehar en adekvat utbildning.  

 

1.1 Problemområde  

Författarna har genomfört sina praktikperioder på både grund- och gymnasieskolor. Det 

var under dessa praktikperioder som tankar och funderingar till denna uppsats väcktes. 

På dessa praktikställen träffade författarna många olika aktörer som arbetar inom 

skolans värld. Några aktörer som påträffades var olika lärare. Det som väckte undran 

hos författarna var lärarnas frågor kring studie- och yrkesvägledarens roll, funktion och 

utbildning. Detta gjorde att författarna började fundera på hur det såg ut på flera skolor 

när det gällde lärarnas kännedom över studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter och 

utbildning samt om detta var ett problem.  

En av författarna har dessutom börjat arbeta som studie- och yrkesvägledare på en 

gymnasieskola och har åter märkt av många frågor från lärare. Detta gav inspiration till 

att vilja ta reda på hur det ligger till då detta är författarnas kommande arbetsplatser. 

I Lennart Henryssons akademiska avhandling1994 ”Syo-kulturer i skolan” beskrivs 

undersökningar som pekar på att övrig skolpersonal brister i kunskap om vad som 

egentligen är studie och yrkesvägledarens mål och uppgift. Vidare beskriver Henrysson 

om en enkätundersökning som han gjorde 1984 där undersökningsgruppen var relativt 

nyutbildade studie- och yrkesvägledare som hade arbetat inom detta yrke i ett och ett 
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halvt år. En av frågorna som togs upp var om studie- och yrkesvägledarens mål var 

svåra att uppnå: 

”En majoritet av dessa ansåg, när det gällde möjligheterna att förverkliga 

syons mål, ”att det största hindret är det dåliga samarbetet, dvs svårigheter att 

integrera syo i skolans undervisning på grund av skolans konservativa 

inställning och lärarnas samt skolledningens dåliga insikter i vad syo är” 

(Henrysson 1994:14).  

Han beskriver också att vissa studie- och yrkesvägledare känner ett klart mothugg från 

lärarna till samarbete. Speciellt känner många studie- och yrkesvägledare att de hela 

tiden måste tigga och be lärarna om att få tillgång till deras lektionstimmar för att 

informera studenterna. Detta kan upplevas som nedsättande då man hela tiden hamnar i 

underläge till sin arbetskollega. Som Henryssons (1994) avhandling beskriver, ser 

studie- och yrkesvägledarna vissa problem när det gäller att nå ut om vad som är deras 

mål och yrke samt samarbetet. Genom de praktikperioder som författarna har varit på 

har det märkts av att en del verksamma studie- och yrkesvägledare idag fortfarande har 

samma problem som 1994 då Henrysson skrevs sin avhandling. Författarna kände 

därför en önskan om att gå till källan, det vill säga lärarna, för att få en möjlighet att 

förstå och kanske få fram en orsak till denna problematik. Så vad tycker då lärarna om 

studie- och yrkesvägledarens yrkesroll, anser de att det är en nödvändighet att ha en 

studie- och yrkesvägledare på skolan? Med nödvändighet menar vi skolans och 

elevernas behov att ha en yrkeskunnig inom studie- och yrkes/arbetsmarknadsfrågor. En 

person som hjälper individer/elever med kurser, vägledning och studie- och 

yrkesinformation. 

Genom författarnas praktikperioder på olika skolor har det visat sig att samarbetet 

mellan just lärare och studie- och yrkesvägledare är lite diffust. Det intryck som 

uppkommit är att det kan vara ”svårt” att komma in i lärarnas klassrum. I författarnas 

val av utbildning har författarna märkt av från omgivningen att det har varit en oklarhet 

över vad egentligen en studie – och yrkesvägledare gör. Kan detta spela in till varför 

samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare inte riktigt fungerar? 

Författarna upplever att ett problem när det gäller objektivitet kan vara att författarna på 

nära håll sett när samarbetet inte fungerar tillfredsställande mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledaren. Det är lätt att ”läsa in” vad man vill se och vad man tror. 

Hur ser då lärarna på samarbetet och hur mycket vet de om studie- och yrkesvägledarna 

utbildning? Med samarbete menar författarna att de olika yrkesrollerna tar hjälp av 

varandra i olika studie- och yrkesrelaterade frågor, dels vad gäller skolan, och även 

eleverna personligen.  

För att ett samarbete skall fungera anser författarna att varje yrke som arbetar sida vid 

sida bör ha någorlunda kunskap om varandras arbete. Detta skulle kunna leda till 

en större förståelse och möjlighet att använda sig utav varandras starka sidor vilket 

framförallt skulle främja eleverna/studenterna.  

Som författarna själva upplevt samt upplever finns det en känsla av vanmakt och 

frustration från studie- och yrkesvägledarnas sida att deras roll inte är så upplyst. 

Författarna ser ett problem för studie- och yrkesvägledarna men också för lärarna, och 

detta grundar sig författarna på genom de frågor som de fått av lärarna. Lärarna är 

intresserade och vill veta mera, men kunskapen finns inte. Är lärarna inte upplysta om 

studie- och yrkesvägledarens roll och funktion? Finns det idag ett samarbete över 

”gränserna”, vill alla ha ett sådant och hur skulle ett samarbete kunna se ut? Denna 
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uppsats vänder sig främst till studie- och yrkesvägledarna men också till lärarna och 

annan skolpersonal. Vinnarna ser författarna främst eleverna/studenterna, skolan och 

framförallt samhället i sig för att kunna använda och utnyttja den maximala kunskap 

som finns att tillgå på skolorna och som kanske idag inte används till det yttersta.     

 1.2 Förförståelse   

Vi har genom vår utbildning och praktikplatser fått den förförståelsen att lärare besitter 

begränsad kunskap om studie- och yrkesvägledarnas utbildning. Vi har även 

erfarenheter av och anser att ett nära och bra samarbete mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare är av stor vikt. Enligt vår synpunkt skulle ett nära samarbete kunna vara 

till hjälp för både oss studie – och yrkesvägledare samt även för lärare. Genom att 

använda oss av varandras kvalifikationer och kunskaper skulle detta i längden berika 

våra kunskaper ytterligare.  

I vår utbildning och genom samtal med andra klasskamrater har vi fått den 

förförståelsen att studie- och yrkesvägledare gärna vill ha ett nära samarbete med just 

lärare, men hur känner då lärarna inför detta?   

Vi är medvetna om att alla människor har förutfattade meningar och att fördomar finns. 

Därför är vårt mål att så objektivt som möjligt utreda och se om den förförståelse vi har 

är sann eller inte. Som vi ser det gäller det att vara så opartisk som möjligt när vi läser 

våra enkätsvar och utifrån dessa drar våra slutsatser.         

       

1.3. Syfte  

Syftet är att belysa ett lärarperspektiv på studie- och yrkesvägledaren på 

gymnasieskolor.   

 

1.4 Antagande   

Vårt antagande är att lärarna överlag anser att studie- och yrkesvägledning är en viktig 

del som fordras i skolan. Vi tror dock inte att lärarna har så stor kännedom om studie- 

och yrkesvägledarnas utbildning som till exempel längden på utbildningen. När det 

kommer till samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare är vi osäkra på hur lärarna 

kommer att svara.         

 

1.5  Forskningsfrågor 

    

 Hur ser lärarna på studie- och yrkesvägledarnas funktion och betydelse? 

 Vad vet lärarna om studie- och yrkesvägledarnas utbildning?   

 Hur ser lärarna på samarbetet med en studie- och yrkesvägledare? 
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1.6 Avgränsningar    

Området är mycket intressant att utforska men för att klara av att göra en sådan 

noggrann granskning som möjligt har undersökningen begränsats till sex kommunala 

gymnasieskolor. Detta innebär att fristående gymnasieskolor inte innefattas av denna 

undersökning. Vi har också valt att begränsa oss till två olika städer som kommer att 

benämnas stad A och stad B för att bevara anonymiteten. Vidare görs inga 

avgränsningar vad gäller lärarnas ämnesområde, ålder, klass, kön och/eller etnicitet, inte 

heller avgränsningar i hur länge de arbetat som lärare.  

Skälet till att avgränsning har gjorts till endast sex skolor är att materialet skall bli 

hanterbart och hinnas med att sammanställas samt att man tagit hänsyn till uppsatsens 

omfattning. 

    

1.7  Kunskapssyn  

Kvantitativa metoder bygger på den positivistiska kunskapssynen. Genom till exempel 

mätning och/eller observation tolkar forskarna den sociala verkligheten. Målet med all 

vetenskap är att få fram reliabla resultat. Validitet innebär att det som forskarna avser 

mäta är giltigt. Ett annat mål är möjlighet till att generalisera resultatet. Som forskare 

skall man kunna överföra slutsatser som baseras på urvalsmetoder (population). Genom 

att definiera urvalet avgränsas populationen. Detta examensarbete bygger således på den 

positivistiska forskningen, vilket innebär en tolkning av den sociala verkligheten och det 

sociala livet. Positivismen mäter, till skillnad från den naturvetenskapliga forskningen, 

fenomens beteende (vilket är beroende av kontext). Positivismen delar däremot 

naturvetenskapens grundtanke; att göra objektiva mätningar (objektivitetsbegreppet). 

Utifrån detta kan författarna generalisera resultatet som en slags sanning och som 

således är giltigt för undersökningens population (urval). Data som samlas in är här 

resultatet, vilket även kan kallas empirism, eller så kallad "data om den sociala 

världen" (May 2011:20ff).  

  

 

1.8 Begrepp 

Författarnas forskningsfrågor innefattar bland annat ordet funktion och betydelse, av 

studie- och yrkesvägledare i gynmasieskolan. Med ordet funktion syftar författarna då 

på studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter. Med ordet betydelse syftar författarna 

då på för vem studie- och yrkesvägledningen är angeläget för. 
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2. Bakgrund 
Här kommer vi att återge den litteratur som vi har funnit passa ihop med vad vår 

forskning handlar om. Det har visat sig att väldigt lite forskning har gjorts just inom 

detta område. Vi har delat in bakgrunden efter de teman som vår forskning uteslutande 

går ut på.    

  

 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Vi har använt sig av internet, examensarbeten, uppsatser, licentiatavhandling, och 

doktorsavhandlingar som författarna ansett haft relevans till detta examensarbete. 

Vidare har även sökning gjorts på bibliotek, universitet och websidor som säljer 

(kurs)litteratur.
1
   

 

2.2 Anknytande forskning 

Nedan beskrivs den funna forskning författarna anser är relevant som bakgrund till 

undersökningen. 

 

2.2.1 Forskning inom Studie- och yrkesvägledning 

Nilsson (2005) skriver i Licentiatavhandlingen ”Vägledning – i vems intresse” att 

Studie- och yrkesvägledning inte är en egen vetenskapsgren utan forskningens skildras 

inom andra områden, som till exempel sociologi, pedagogik, sociologi och psykologi . 

Det finns forskare som mer analyserat samtalsprocessen i vägledning, medan annan 

forskning mer inriktar sig åt yrkesval och bakomliggande faktorer till yrkesval, till 

exempel social bakgrund, etnicitet och genus. Forskning inom studie- och 

yrkesvägledning ”är relativt begränsad” (Nilsson.2005:2). Nilsson nämner även 

internationell forskning inom studie- och yrkesvägledning, och namn som där figurerar 

är Peavy (1981, 1998) och Amundsson (1998). 

En annan forskare inom detta område är Dresch (1996) som studerade skolledningens 

syn på studie- och yrkesvägledarens utbildning, yrkesroll, arbetsuppgifter och relevans 

(Nilsson 2005). I den undersökning som Dresch gjort kommer det fram att studie- och 

yrkesvägledarna känner sig positiva med sitt arbete dock framgår det att studie- och 

yrkesvägledarna upplever att deras kompetens inte tas till vara fullt ut. Vidare skriver 

Dresch att studie- och yrkesvägledarna har en diffus yrkesroll vilket gör att det blir olika 

förväntningar.        

 

 

                                                           
1 www.kurslitteratur.se, www.adlibris.se, www.lycknis.se 2011-03-13 
 

http://www.kurslitteratur.se/
http://www.adlibris.se/
http://www.lycknis.se/
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2.2.2 Studie- och yrkesvägledarens historia 

Begreppet som är synonymt studie- och yrkesvägledning har varierat genom tiderna. I 

början av 1900-talet infördes benämningen studie- och yrkesvägledning på grund av att 

den vägledningssökande sökte hjälp för att välja yrke. Studievalet var då en stark orsak 

till det vidare yrkesvalet (Nilsson 2005).  

Professionell studie- och yrkesvägledning uppkom efter industrialismen. Yrken hade 

tidigare gått i arv. Arbetsmarknaders utbud förändrades sedan och ungdomar valde 

jobben slumpvis. intellektuella strömningar började under 1800-talet att florera. Det 

handlade då bland annat om Darwinism (som dominerade psykologisk forskning) och 

Positivism. Det var då inte bara naturvetenskapens forskning som var ”den rätta” utan 

psykologi, sociologi och pedagogik (experimentell psykologi) började utvecklas. I 

början av 1900-talet började intelligentforskning ha stor betydelse och därmed 

försvarade man matchningsfilosofin (Nilsson:2005). 

Frank Parsons anses som ”studie- och yrkesvägledningens fader” (Nilsson 2005:13). År 

1908 öppnade han ett kontor i Boston, där han kom att hjälpa- och matcha individer 

med rätt jobb. Där av blev det viktigt att personen i fråga arbetade med något denne 

trivdes med. 

Det var inte förrän på 1920-talets slut som den själva yrkesvägledningen gjorde sin 

framtoning i Sverige. Då var målet främst unga som skulle få hjälp med valet av yrken. 

Lite senare började det handla mera om valet inför studierna, i denna tid fanns 

yrkesvägledningen på arbetsförmedlingen, men blev senare flyttad ut till skolorna. Det 

var när den blev flyttad till skolorna som det var lärare med intresse av detta slag som 

tog hand om yrkesvägledningen. När det gällde de högre skolformerna var det 

skolkuratorerna som fick ansvaret.  

Under 40-talet var tanken att matcha individens kvalifikationer med olika yrkeskrav. På 

50- och 60-talet började det mera handla om studie- och yrkesorienteringen, där fokus 

var ”att förmedla information om utbildnings- och yrkesvägar på ett neutralt och 

objektivt sätt”[…] ”Målsättningen att ge tillgång till faktainformation var ett uttryck för 

den kompensatoriska tanken och var tänkt att garantera individens fria val utan 

inblandning från skolan” (Nilsson 2005:42).  

Vidare beskriver Nilsson att anvisningarna för studie- och yrkesvägledningen, i mitten 

av 1900-talet, dock var mycket knappa. Angående lärarnas inblandning av elevernas 

studie- och yrkesvägledning, kunde man i Yrkesvägledning och skolan läsa ; 

”många lärare har stått tveksamma inför frågan, om de överhuvudtaget skola 

göra någonting i detta sammanhang, vad de i så fall skola göra och hur de skola 

göra det?(SOU 1952:42,sid18”) (Nilsson 2005:21). 

Arbetsförmedlingen hade vid denna tid hand om yrkesvägledningen. De skulle då stå till 

tjänst med en yrkeskunnig som kunde ge råd och upplysning gällande studier och 

arbete. I de högre skolorna (gymnasiet) hade rektor ansvaret för att elever skulle ha 

tillgång till studie- och yrkesorientering. Som nämnt ovan var även kuratorn här en 

viktig resurs. 

År 1962 implementerades lagen om 9-årig obligatorisk grundskola som ledde till den 

första läroplanen (Lgr62). Studie- och yrkesorienteringen handlade då om att hjälpa 
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eleven till att göra ett (fritt) val som baserades på dennes önskan om vidare studier 

(Nilsson 2005).  

Den nya läroplanen (Lgr69) urskiljs inte stora skillnader från Lgr62. Det skrevs nu att 

eleven själv skulle vara beslutsfattare och att man skulle ”skilja mellan fakta och 

värderingar”(Nilsson 2005:39). Studie- och yrkesorienteringen var då till viss del 

obligatorisk och till en del frivillig. När sedan Lgy70 infördes, fanns skillnader i 

målstyrningen av studie- och yrkesorienteringen. Studie- och yrkesvägledarens roll blev 

i denna tid mera tydlig. Här tonades dock tanken på elevens fria val på grund av 

samhällets begränsade valmöjligheter (Nilsson 2005.) 

”Under 1960-talet ökade[…] näringslivets intresse att ta aktiv del i skolans studie- och 

yrkesorientering” (Nilsson 2005:44). 

Nilsson (2005) skriver vidare att brytpunkten för studie- och yrkesvägledning i 

måldokumenten kom på 1970-talet. Elevens önskningar skulle nu vara utgångsläget.  

Upprinnelsen till det ökade behovet av studie- och yrkesvägledning var antagligen 

sammanslagningen av den tidigare fackskolan, gymnasiet och yrkesskola; då till en 

gemensam skolform; gymnasieskolan. 

”Genom riksdagsbeslut 1971 fick grundskolan och gymnasieskolan en ny och 

gemensam syoorganisation” (Henrysson 1994:20).  Vilket betydde att det på varje 

gymnasium och högskola skulle finnas en person som enbart skulle arbeta med studie- 

och yrkesväglednings frågor. Tidigare var det yrkesvalslärare som ”extraknäckte” vid 

sidan om sitt ordinarie arbete med dessa frågor, efter riksdagsbeslutet blev skillnaden att 

yrkesvalslärarna fortfarande fick arbeta kvar med studie- och yrkesväglednings frågor 

men endast på grundskolan tills år ”1974 och skolan då tog över hela ansvaret för 

syoverksamheten. Den nya organisationen fungerade som försöksverksamhet fram till 

1984, då den permanentades”(Henrysson 1994:20).     

Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter var nu så ansenliga att en adekvat 

utbildning behövdes. Nilsson (2005) beskriver att han fick intrycket av att lärarnas 

yrkesroll skulle skiljas från studie- och yrkesvägledaren, men paradoxalt nog skulle 

studie- och yrkesorientering vara hela skolans ansvar.  

Studie- och yrkesvägledarutbildningen startade 1972. 

”Den första utbildningen omfattade ett år, men förutsatte akademiska studier (80 poäng) 

eller minst fem års yrkeserfarenhet. 1977 ändrades utbildningen till 120 poäng med en 

60- poängsvariant för sökande med lång yrkeserfarenhet. 1984 omvandlades utbildningen 

till 120 poäng för samtliga studerande och 1992 blev utbildningen en yrkesexamen på 

120 poäng” (Lovén 2000:29). 

År 1993 ändrades namnet syokonsulent till studie- och yrkesvägledar-examen. Men när 

man skrev om studie- och yrkesvägledare i skollagen var benämningen studie- och 

yrkesorientering och skolorna själva talade om vägledning, Myndigheten för 

skolutveckling (2008).         

I dag är det fortfarande en treårig utbildning men omfattar 180 poäng istället för 120 

poäng på högskolan. Detta då man ändrat definitionen vad gäller högskolepoängen för 

att det skall passa den europeiska standarden. Utbildning finns på tre olika områden i 

Sverige som Stockholm, Umeå och Malmö, för bara något år sedan togs även 
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yrkeserfarenheten på 5år bort. För att få arbeta som studie- och yrkesvägledare krävs det 

inte man har denna utbildning, inte heller krävs det någon annan adekvat utbildning. 

Dock arbetar lärarnas riksförbund med dessa frågor som ”Dessutom anser vi att det ska 

göras tydligt vilken behörighet som ska gälla för anställning som studie- och 

yrkesvägledare”(Lärarnas riksförbund.2011-05-12).  

 

2.2.3 Studie- och yrkesvägledarprofessionen 

Studie- och yrkesvägledarutbildningen är baserad utifrån ”fyra vetenskapliga 

inriktningar; pedagogik, psykologi, filosofi och sociologi” (Lärarnas riksförbund 2011-

05-30). Vidare skriver lärarnas riksförbund att på grund av alla val som finns i dagens 

samhälle och genom det livslånga lärandet, som innebär att individen kan byta jobb och 

skola om sig, menar lärarnas riksförbund att studie- och yrkesvägledarens yrkesroll idag 

är ännu mera viktig än tidigare. Därför anser lärarnas riksförbund att ”studie- och 

yrkesvägledarens profession bör[…] relateras till en egen yrkesetik” (Lärarnas 

riksförbund 2011-05-30). Lärarnas riksförbund beskriver även problemet att studie- och 

yrkesvägledarens yrkesroll är så diffus, vilket skapar problem som de etiska reglerna 

skall hjälpa till med. Genom dessa är tanken att yrkesrollen skall stärkas, vilket på sikt 

skulle medföra och undvika felaktiga antaganden och förväntningar på studie- och 

yrkesvägledaren.       

Berndt (2006) skriver i examensarbetet ”Vägledarens yrkesroll och identitet” att studie- 

och yrkesvägledaren måste skapa sin yrkesidentitet efter avslutad utbildning på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet. Yrkesidentiteten skapas ute på arbetsplatsen och det är 

där som studie- och yrkesvägledarens funktion framställs och tydliggörs, menar hon. 

I examensarbetet ”Från yrkesvalslärare till karriärvägledare” skriver Holmsten & 

Lehner om olika yrkesprofessioner, band annat skriver de:     

”Gränsdragningen mellan yrken och professioner är en viktig fråga i professionsdebatten. 

Det finns inget entydigt svar på frågan vilka grupper som kan kalla sig professionella och 

vilka som inte kan det”(Holmsten & Lehniner 2009:8) 

 

Professioner har ändrats genom tiderna men de yrken som kan kalla sig profession är ofta 

knutna till en högre utbildning (Holmsten & Lehniner 2009) 

 

I ”Målstyrning ger handlingsutrymme åt professionen” ger Thomas Johansson en 

ordentlig kritik till rektorerna och menar att det inte bara är upp till studie- och 

yrkesvägledarna att framhålla sin profession. ”Målstyrning ger ett handlingsutrymme 

för skolans olika professioner” (Johansson 2007:1) Vidare menar Johansson att studie- 

och yrkesvägledarna måste synas bättre genom att de får tillgång till skolans arbetslag 

så resulterar detta i ett samarbetar med andra professioner.  

 

2.2.4 Studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter 

Från 1960-talet uttrycker styrdokumenten att studie- och yrkesorienteringen skall vara 

hela skolans ansvar. I Skolverkets kvalitetsgranskningar utpekades behovet av ett 

samarbete mellan de olika yrkesgrupperna; studie- och yrkesvägledare, skolledare och 

lärare,(se Skolverket 2000). Gällande information om vidare studier- och arbete, ansåg 
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eleverna i (Skolverket 2000) att lärarna erhöll en begränsad kunskap om detta (Nilsson 

2005). 

Studie- och yrkesvägledarna skall bland annat se till att varje elev/student får de 

kunskaper som krävs för att förstå samhället och dess normer, samt se till att de får med 

sig de rätta verktygen för att kunna klara de olika valmöjligheter som kan uppstå i 

framtiden. Studie- och yrkesvägledarna skall även finnas till som hjälp för övrig 

personal. (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

När det gäller studie- och yrkesvägledningen kallas det ofta olika saker det finns inte 

bara ett begrepp 

I dagligt tal förekommer dock flera olika benämningar som används synonymt med 

studie- och yrkesorientering och vanligast idag är studie- och yrkesvägledning men även 

studie- och yrkesprocessen, vägledning och karriärvägledning (Myndigheten för 

skolutveckling 2008:10).  

Om ett yrke kallas många olika saker, vad kan det medföra, är det bara positivt eller är 

detta negativt? Har det hjälpt till att urvattna yrkets betydelse?     

Att studie- och yrkesvägledningsyrket inte är något lätt yrke att få grepp om förstår man 

ganska snabbt när man sållar igenom litteratur där yrket tas upp. Myndigheten för 

skolutvecklingen (2008) skriver i termer som att ska studie- och yrkesvägledaryrket 

överleva i framtiden måste något göras. Man pratar om att för att belysa vikten av 

studie- och yrkesvägledning kan det bli frågan om mätning och följa upp hur 

omvalsstatistiken ligger till bland elever/studenter, det vill säga är det någon förändring 

om skolan har en studie- och yrkesvägledare eller inte? Enligt Myndigheten för 

skolutveckling (2008) är det upp till hela studie- och yrkesvägledar professionen att visa 

upp sig och påvisa vikten av hur viktig studie- och yrkesvägledarens roll egentligen är. 

Idag, när många friskolor har startat, har studie- och yrkesvägledarna en ljus framtid kan 

man tro. Men många fristående skolor har idag inte tillgång till utbildade studie- och 

yrkesvägledare. Vissa skolor har gått runt kravet att alla skolor bör ha en studie- och 

yrkesvägledare för elevernas/studenternas skull, genom att hyra in fristående studie- och 

yrkesvägledare per timme. Myndigheten för skolutveckling (2008) diskuterar och tror 

att många skolor i framtiden kommer att välja bort studie- och yrkesvägledare och 

kompenserar detta genom att lärarna får ta den delen. Detta skulle bli som att gå tillbaka 

i tiden när det var lärarna som satt på dessa positioner från början. 

 

2.2.5 Samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare  

Thomas Johansson politiker och ordföranden i utbildningsnämnden i Södertälje säger: 

”En uppgift som absolut är åsidosatt är studie- och yrkesvägledarnas samverkansuppgift, att verka 

bland övriga professioner i skolan. Det kan bero på att rektorerna har reducerat deras uppgift till 

informationssökande inför gymnasievalen, ”Vad behöver jag för att komma in på den här 

utbildningen?” Vägledarna måste komma med tydligare i arbetslagen” (Myndigheten för 

skolutveckling 2008:31).  

Myndigheten för skolutveckling (2008) tar upp problemet som vissa studie- och 

yrkesvägledare känner av nämligen att de stör lärarna när de frågar om de får komma in 

och informera på lärarnas lektionstimmar. För att en bra kontakt skall ske mellan studie- 

och yrkesvägledare och lärare, gäller det att det finns tid att avsätta samt att detta görs.  
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Nils- Åke Åhlin har en diger bakgrund som lärare och som rektor, han är även f.d. 

utvecklingsledare vid barn- och ungdomsförvaltningen i Söderhamns kommun. Nils- 

Åke säger:         

”Genom åren blev det allt tydligare för Nils-Åke, att det fanns en bristande kunskap bland lärare och 

skolledaren när det gällde vägledarens uppdrag. Han har stött på väldigt många inom skolan som 

blandar ihop begreppen vägledning och information. ”Gå till syo, där får du information”. Men inte 

behöver man en särskild utbildning för att dela ut broschyrer, säger Nils- Åke”. (Myndigheten för 

skolutveckling 2008:41). 

I Linde och Lundvall (2008) framkommer det att samarbete mellan lärare och studie- 

och yrkesvägledare främst sker vid två tillfällen. Det är när det är dags för praktik för 

eleverna/studenterna och det andra tillfället är vid elevvårdsärenden. Linde och 

Lundvall (2008) saknar också ett samarbete mellan lärarutbildningen och studie- och 

yrkesvägledarutbildningen de menar att ett sådant skulle öka samarbetet i framtiden när 

de olika yrkesgrupperna kommer ut till sina arbetsplatser. 

Linde och Lundvall (2008) gjorde 10 intervjuer varav nio var med lärare och 1 med en 

studie- och yrkesvägledare på en högstadieskola. De lärare som intervjuades hade olika 

erfarenheter av läraryrket. I de intervjuer som gjordes med nyexaminerade kom det fram 

att dessa lärare var öppna för ett samarbete med studie- och yrkesvägledaren, men att 

det just nu endast var ett samarbete när det gällde praktiken. I de intervjuerna med de 

mera erfarna lärarna kom det fram att samarbetet mellan studie- och yrkesvägledaren 

främst skedde om en elev hade problem med betygen. Ett annat tillfälle där samarbete 

uppstod var när studie- och yrkesvägledaren kom ut i klasserna för att informera 

eleverna. Respondenterna fick också en fråga över hur ett samarbete mellan lärare och 

yrkesvägledare skulle kunna utvecklas, överlag var lärarna öppna för förslag och ville 

gärna veta mera om studie- och yrkesvägledarens planering och någon lärare 

efterfrågade även om inte studie – och yrkesvägledaren och läraren kunde ha flera 

timmar ihop. Det som dock kom upp var att lärarna inte förstod hur detta skulle gå 

tillväga rent praktiskt då man redan nu kände stress över att inte hinna lära ut sitt egna 

ämne till eleverna. Men överlag var respondenterna positiva till studie- och 

yrkesvägledaren då de pratade om henne som en ”god resurs som de gärna utnyttjar” 

(Linde & Lundvall.2008:36)  

Carlsson och Eliasson (2006) skriver i examensarbetet "Vadå samarbete?" om lärarnas 

och studie- och yrkesvägledarnas upplevelse av samarbetet i grundskolan och hur 

”samarbetsmöjligheterna påverkades av en strukturell omorganisation”(Carlsson och 

Eliasson 2006:2) De har i undersökning använt sig av en kvalitativ metod och då 

intervjuer. Urvalet var två yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare samt två 

verksamma studie- och yrkesvägledare före F9 reformen. Här har intervjuer skett, med 

grundskolelärare som varit yrkesverksamma, både före- och efter F9 reformen. De 

beskriver således svårigheterna med att få fram information om F9 reformen. De 

beskriver att;  

”Det som föranledde F-9 reformen generellt var den förändrade synen på lärande och de 

omvärldsförändringar som i framtiden förväntas påverka arbetsmarknaden. Rätt utbildad 

arbetskraft kommer, för kommuner, att vara viktiga konkurrensfaktorer i framtiden. Även 

de nationella styrdokumenten; Lpo-94 och den nya lärarutbildningen ligger som 

avgörande påverkansfaktorer bakom besluten om F-9 reformen” (Carlsson och 

Eliasson (2006:12). 
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Carlsson & Eliasson (2006) beskriver att studie- och yrkesvägledarna upplevt att de 

varit ensamma i sin yrkesroll. Lärarna å andra sidan arbetar i arbetslag och har varan att 

samarbeta med. De kommer fram till att ett gott samarbete mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare bygger på en god relation, något som även Henrysson (1994), beskriver 

i sin avhandling. Även personligheten har betydelse. De menar att det skall vara 

kommunens ansvar att satsa på och ge resurser åt studie- och yrkesvägledning i skolorna 

för att eleverna ska kunna göra ett väl underbyggt val. Felval är nämligen kostsamt dels 

för individen- och för kommunen. Carlsson och Eliassons (2006) resultat är 

sammanfattningsvis att samarbete i grundskolan, mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare, endast förekommer sporadiskt idag. Det handlar mer om ett 

parallellarbete. 

 

2.3 Anknytande litteratur 

Nedan beskriver författarna vad hur de olika styrdokumenten framställer studie- och 

yrkesvägledningen i skolans verksamhet. 

 
2.3.1 Styrdokumenten om studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan 

Styrning av skolan har varierat genom tiderna. Skolan är idag decentraliserad (Pierre 

red. 2008) vilket betyder att kommunerna har ansvaret för att målen uppfylls och det är 

även de som delar ut skolpengen. Skolan styrs av juridisk reglering, resurser 

(ekonomisk styrning) och ideologiskt (resultat av mål och innehåll) (Nilsson 2005). Alla 

skolor följer dock samma lag, nämligen Skollagen. Den nuvarande skollagen 

(1985:1100) beskriver i 1 kap. 23§att huvudmannen ansvarar för att eleverna i alla 

skolformer, har tillgång till sådan kompetens att elevernas behov av vägledning, inför 

framtida studie,- och yrkesval, kan tillgodoses. Den nya Skollagen (2010:800) trädde i 

kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli 2011.  I 

den står att elever i alla skolformer, förutom förskola och förskoleklass skall ha samma 

tillgång som nämnt ovan. Även elever som skall påbörja en utbildning ska ha tillgång 

till vägledning. En studie- och yrkesvägledare får anställas högt ett år i sänder, om 

denne inte har en studie- och yrkesvägledar-utbildning. En studie- och yrkesvägledare 

måste vara behörig för att få anställas utan tidsbegränsning (Skollagen 2010:800).  

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) står beskrivet att gymnasieskolan 

skall samverka med universitet/högskolor och arbetslivet/näringslivet, speciellt inom de 

yrkesförberedande programmen. Studie- och yrkesvägledaren har därför en betydande 

roll i att ständigt vara uppdaterad i näringslivet och högskolornas ständigt föränderliga 

rekryteringsbehov. Samarbetet och studie- och yrkesorienteringen/verksamheten är 

således hela skolans ansvar. Arbetsförmedlingen, högskolorna och näringslivet kan här 

bidra med viktig information till skolans elever. 

De allmänna råden från Skolverket kan ses som en grund för studie- och 

yrkesvägledningens framtida organisation och planering, som huvudmännen skall 

implementera.  Dessa råd och kommentarer baseras på bestämmelser i Skollagen 

(1985:1100), Lpo95, Lpf94, Gymnasieförordningen (1992:394) och förordning för 

vuxenutbildning (1997:702). 
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”Förhoppningen är att studie- och yrkesorientering blir ett uppdrag som engagerar alla 

som arbetar i skolan så att varje elev får information och vägledning utifrån sina behov 

och önskemål” (Skolverket 2009:4). 
 

I allmänna råden beskrivs skolans studie- och yrkesvägledning som bestående av 

information, vägledning och undervisning. Alla på skolan kan arbeta med information 

om utbildningar, interna skolval och att ett samarbete och förbindelse med 

yrken/arbetsliv finns. 

Studie- och yrkesvägledaren är den som, enskilt eller i grupp, arbetar med vägledning.  

Den nya Skollagen (2010:800), som börjar gälla från och med den 1/7-2001, beskriver 

att alla elever skall ha rätt till kvalificerad vägledning.  
 

I de etiska riktlinjerna, vägledarföreningen tagit fram, står att vägledning är en process 

och att studievägledaren bland annat skall hjälpa individen/vägledningssökande med att 

hitta information, reflektera, förstå sig själv, bli motiverad och att bli bekräftad. 

”Vägledning bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet” (vägledarföreningen 2011) 

Värt att nämna är att Studie- och yrkesvägledning finns med i FN:s barnkonvention om 

barns rättigheter. Där står (i artikel 28) att barn har rätt till utbildning, studierådgivning 

och att yrkesorientering är en rättighet som skall vara åtkomlig för alla barn (Skolverket 

2009:5 & Nilsson 2005:74). 

 

3. Metod  
Här kommer författarna att beskriva vilken forskningsmetod vi har använt oss av samt 

hur vi gått tillväga. 

  

3.1 Undersökningsstrategi, metoder och tekniker 

För att få fram så mycket information som möjligt till denna C-uppsats har 

litteratursökning och en kvantitativ forskningsmetod använts. 60 enkäter delades ut (se 

enkät i Bilaga 1), några personligen och några via mail, beroende på vilken önskan de 

olika rektorerna hade. Enkäterna innefattade åtta frågor där svaren kunde rings in. En av 

dessa frågor var emellertid en öppen fråga där egna kommentarer efterfrågades. 

Författarna ville att enkäten skulle vara relativt lätt att svara och där av valdes åtta 

frågor. För att få fram mera information valdes även en öppen fråga, där respondenterna 

själva kunde ge sin bild genom egna kommentarer.          

Undersökning valdes att utföras i två olika städer på grund av att dessa två är 

författarnas hemstäder. Författarna hade således förförståelse för vilka gymnasium som 

till elevantal var de största inom respektive stad. Detta säkerställdes dock via 

gymnasieskolornas egna hemsidor och samtal med skolornas expedition. Den första 

kontakten skedde genom ett missivbrev (se bilaga 2) som skickades till respektive 

rektorer på tilltänkta gymnasium. Sedan kontaktades rektorerna per telefon och mail för 

beskrivning av tillvägagångssätt. Efter det togs beslut om hur vida enkäterna (bilaga 1) 

skall skickas per post eller lämnas personligen.  Tanken var att samma procedur skulle 

ske på alla sex gymnasieskolor. May (2001) beskriver att det finns både positiva och 

negativa aspekter på om enkäterna postas. En negativ aspekt är att man tappar en del av 
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kontrollen och kan inte vara säker på om frågorna uppfattas på rätt sätt eftersom man 

inte är tillgänglig och kan svara på frågor. En positiv del är dock att det kan vara lättare 

för respondenterna att svara ärligare, genom att det blir mera anonymt med postade 

enkäter. Att författarna valde att slutligen lämna ut enkäterna personligen var för att 

minimera bortfallet. Författarna har använt sig av terminologi i redovisningen av 

resultatet av enkäterna. Terminologi innebär följaktligen illustrationer av resultaten 

(Backman 2010). Både stapeldiagram och cirkeldiagram har används. Forskarna 

använde sig av en öppen fråga i enkäten. Kommentarerna/svaren på denna fråga 

kommer nedan att analyseras och citat kommer anges. Under diskussion (Se under 

rubrik Diskussion) kommer dessa svar även diskuteras. Resultat av enkäterna (Se 

tabeller i Bilaga 3).  

 

3.2 Genomförandesteg   

1. Kontakt med huvudrektorerna på samtliga gymnasium, gjordes genom 

missivbrev, mail och telefonsamtal.  

2. Enkäterna lämnades till lärarna personligen/mail på de tre skolorna i vardera 

stad efter rektors godkännande.  

3. Skolorna fick själva välja hur enkäterna skulle lämnas åter, detta gjorde att 

enkäterna återlämnades på olika sätt, som genom post, mail eller personligen. 

4. Enkäterna sammanställdes sedan med hjälp av tabeller (Johannessen & Tufte 

2003:141 & Backman 1998:89ff).  

5. Resultaten analyserades och diskuterades under rubriken resultat. 

 

3.3 Urval och urvalsgrupp 

Som nämnt ovan, valdes de tre största gymnasieskolorna i två olika städer i Sverige ut 

till undersökningen. Detta är således ett strategiskt urval. Enkäterna mailades/lämnades 

till tio stycken slumpmässigt utvalda lärare på vardera skola. De enda kriterier som 

sattes när det gällde respondenterna det vill säga lärarna var att dessa skulle arbeta som 

lärare på de utvalda skolorna. Att författarna gjorde detta val av kriterier var på grund av 

att få tillgång till så stor urvalsgrupp som möjligt (se även under rubrik ”1.8 

Avgränsningar”). 

 

3.4  Datainsamling 

För att nå ut till så stor urvalsgrupp som möjligt var författarnas förhoppning om att få 

komma till ett personalmöte, då detta sågs som ett tillfälle då de flesta lärare skulle vara 

närvarande.  

I stad A Fick en av författarna tillfälle att vara med två skolor då dessa hade sina 

personalmöten. Efter mötena fick författaren tag på tio lärare på varje skola som var 

villiga att vara med i undersökningen, dessa respondenter svarade på enkäterna på plats. 

På den tredje skolan bestämde rektorn att enkäterna skulle mailas ut. En av författarna 

mailade enkäten till rektorn som själv mailade ut dessa enkäter till tio lärare. 

Efter att respondenterna svarat på enkäterna samlade författaren in respektive enkäter, 

för att sedan sammanställa dessa. 
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På de tre gymnasieskolorna i stad B delades enkäter ut till lärare. Med hjälp av studie- 

och yrkesvägledare visades personalrummen och författaren tillfrågade samt delade ut 

enkäter till lärare som gick med på att besvara enkäten. Enkäterna samlades sedan in 

direkt och sammanställdes. 

Generellt tog det cirka tre till fyra veckor från det att författarna hade tagit mailkontakt 

till att de sista enkäterna hade skickats in. För respondenterna tog det allt från fem till 

tio minuter att fylla i enkäterna.         

   

3.5  Tillförlitlighet och giltighet   
 

”En grundläggande fråga i all forskning är datas tillförlitlighet”(Johannessen & Tufte 

2003:28) eller så kallad reliabilitet.  

För att öka reliabiliteten när det gällde enkäterna valde författarna att göra enkäterna så 

enkla som möjligt, det vill säga författarna valde medvetet att använda sig utav ”enkla” 

ord som inte skulle kunnat misstolkas. Under varje fråga fanns det även ett svar som 

respondenterna kunde ringa in, där det även tillkom en text om detta. Överlag lämnade 

författarna själva ut enkäterna och samlade in dessa just för att öka reliabilitet 

(tillförlitlighet) i undersökningen och undvika bortfall. I vissa fall gick inte detta att göra 

på grund av önskemål från skolorna. För att få fram en sådan ärlig bild som möjligt 

försökte författarna i största möjliga utsträckning undvika att berätta vilken utbildning 

som författarna gick, för att inte påverka resultatet. Författarnas förhoppning var att 

respondenterna skulle vara så ärliga som möjligt och detta kan endast författarna utgå 

från att respondenterna har varit.        

           
 

3.6  Etiska ställningstaganden 

”Etik handlar om principer, regler och riktlinjer som anger om förfaranden är riktiga 

eller felaktiga” (Johannessen & Tufte 2003:59). 

Författarnas utgångspunkt har hela tiden varit att utgå från de etiska 

ställningstagandena. Det har inte legat i författarnas intresse att peka ut vare sig den 

enskilda studie- och yrkesvägledaren och inte heller den enskilde läraren. Därför har 

författarna medvetet valt att skolorna och städerna skall vara anonyma och eftersom 

enkäterna har lämnats ut till helt slumpmässiga lärare där inte ens författarna är 

medvetna om respondenternas namn upplever författarna att de följt kedjan så att 

anonymiteten kan bevaras. Det finns de forskningsetiska riktlinjer som författarna anser 

sig ha använt sig utav som att varje respondent har fått informationen muntlig samt på 

papper om vad enkätundersökningen gick ut på. Respondenterna har själva fått välja att 

tacka ja till att vara med i enkätundersökningen samt fått informationen att de när som 

helst kunnat avbryta sin medverkan. Respondenterna har också blivit informerade om 

att enkätundersökningarna skall vara med i ett examensarbete. Eftersom författarna inte 

siktat in sig på lärare med speciella ämnesområden anser författarna att konfidentiella 

kravet kan hållas. Vidare upplever författarna att genom dessa olika delar har de använt 

sig utav individskyddskravets fyra aspekter, det vill säga informationskravet, 

samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 



 

20 
 

3.7  Bearbetning och analys av resultatdata 

I den här undersökningen har en kvantitativ metod används och det är således hårddata 

som skall framställas. Det handlar här om att ge överskådlighet av resultatet.  Utifrån 

hårddata och tabeller analyseras resultatet och målet är att problemställningen då skall 

besvaras. (Backman 1998). 

 

 

 

4. Resultat 
Totalt 60 st enkäter delades ut; 30 stycken i stad A och 30 stycken i stad B. Sammanlagt 

fick författarna in 52 enkäter; 25 stycken från stad A och 27 stycken från stad B. 

 

4.1 Studie- och yrkesvägledarnas funktion och betydelse? 

 
Författarna ville undersöka om respondenterna visste att de hade studie- och 

yrkesvägledare på deras gymnasieskola samt om det var en nödvändighet att ha en 

studie- och yrkesvägledare. I tabell 1:1 (Bilaga 3) visar de blåa staplarna att samtliga 

respondenter svarade Ja på både fråga 1 och fråga 2 i stad B.  

I stad A (se samma tabell) svarade även samtliga, 25 stycken, respondenter ”Ja”. De lila 

staplarna visar det totala svarsfrekvens. Svarsfrekvensen är därav 100% som svarade Ja 

på båda frågorna i vardera stad. Samtliga lärare anser således att det är en nödvändighet 

att gymnasieskolor har en studie-och yrkesvägledare. En av respondenterna 

kommenterade: ”Hur ska eleverna annars få hjälp i sitt val i dagens ”skoldjungel”? 

När det gäller för vem en studie- och yrkesvägledare är viktig, fick respondenterna ringa 

in ett eller flera svarsalternativ. Cirkeldiagrammen ser nästintill identiska ut i de båda 

städerna (se tabell 2:1 och 2:2). Samtliga respondenter svarade att studie- och 

yrkesvägledare främst är viktig för eleverna.  59% svarade ”Samhället”. Ca 46% 

svarade ”Skolans organisation” och ca 5% svarade ”Annat”. 

 

4.2 En behörig studie- och yrkesvägledaren?  

Författarna ville undersöka huruvida respondenterna ansåg det var viktigt att 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare är behöriga. (Med behörig menar 

författarna en utbildad studie – och yrkesvägledare.) Här fick respondenterna ringa in 

sina svar. 

I stad B svarade 26 av 27 stycken respondenter ”Ja” på frågan. En respondent svarade 

”Vet ej”.  I stad A svarade 21 stycken respondenter ”Ja” på frågan. Tre respondenter 

svarade ”Vet ej” och en lämnade ett blankt svar. En av respondenterna kommenterade: 

”Ja, för att ha förståelse + inblick + kunskap om skolans värld, samhällets behov och 

näringslivets behov”. 
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4.3 Samarbete 

Att samarbetet var viktigt påvisades genom att i stad A svarade 22 av 25 respondenter 

”Ja” på frågan. 2 respondenter svarade ”Nej” och en svarade ”Vet ej”. 

I stad B svarade 25 av 27 ”Ja” på frågan och 2 respondenter svarade ”Vet ej”.   

I stad B svarade 14 av respondenter att ett samarbete då är ”Mycket viktigt”. 11 stycken 

svarade att det är ”Viktigt” och två stycken svarade att ett samarbete är ”mindre viktigt” 

På samma fråga svarade 8 av respondenterna i stad A (se tabell 4:2) att ett samarbete var 

”Mycket viktigt”. 14 stycken svarade att det var ”viktigt” och 2 stycken svarade att det 

var ”mindre viktigt”.  Inga respondenter svarade ”Inte alls viktigt”. En respondent i stad 

A lämnade in blankt på denna fråga, vilket innebär ett internt bortfall. 

Två respondenter i stad A ringade in svaret mindre viktigt varav en av dessa skrev:” Jag 

vet inte hur SYV kan stötta lärare. Jag vet inte hur samarbetet skulle kunna se ut. Har 

ingen erfarenhet av samarbete med SYV”.    

I den totala redovisningen för båda städerna svarade 22 stycken av respondenterna: 

”Mycket viktigt” vilket utgör 43% av urvalet. 25 stycken respondenter svarade att det 

var ”Viktigt”, vilket utgör 49% av urvalet. 4 stycken svarade ”mindre viktigt” vilket 

utgör 7% av urvalet. Inga svarade ”Inte alls viktigt”. 

För att ta del av respondenternas egna tankar och eventuella erfarenhet valde författarna 

att ha med en öppen fråga. Nedan kommer några av dessa kommentarer att redovisas.  

Författarna har valt att ta med de kommentarer där flera respondenter hade liknande 

svar.    

I stad A svarade respondenterna: 

”Det är viktigt att studie och yrkesvägledaren kommer in i klasser några gånger per 

läsår”. 

”Att lärare och syo har samma syn på vad eleverna bör välja eller sträva efter. Alla kan 

inte välja Ma C bara för att det ger merit poäng”. 

”Syo bör hjälpa till med alla valmöjligheter under skoltiden och efter gymnasiet. Syo 

hjälper också elever med svårigheter att hitta individuella lösningar. Om Syo hade mer 

tid skulle mer tid kunna ägnas åt planeringsarbete t.ex inför gy 2011 ”.  

”Läraren kan be SYV om hjälp med saker han/hon inte kan. SYV kan fråga läraren om 

information kring elever. Framför allt är samarbete mellan handledare och SYV 

viktigt”.  

”Syv bör deltaga i arbetslagens möten så mycket som möjligt. Syv bör fortlöpande 

informera lärarna om ev, förändringar på arbetsmarknaden respektive högskolor och 

universitet (tex, YH)” .   

Respondenternas kommentarer pekar på att informationen efterfrågas som en viktig del 

i samarbetet, och inte bara informationen till elever och studenter utan också till lärarna. 

Man pratar också om att utbyta kunskap och då inte bara när det gäller förändringar i 

yrkeslivet utan även byta kunskap om eleverna/studenterna för att hjälpa 

eleverna/studenterna till det yttersta. Detta kan kort och gott redovisas genom vad en av 

respondenterna skrev: ”Bra och öppen dialog – erfarenhet – utbyte och kunskaps 

utbyte” 
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I stad B påträffas följande citat: 

”Som ämneslärare är det väldigt svårt att ha insikt i alla kurser och se helheten. Där 

kan man ha bra stöd av studie- och yrkesvägledare.” 

”Ett bra samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare utgör grunden för en 

individualiserad undervisning och ett anpassat stöd.” 

”Vi samtalar om elever önskemål och tankar om yrkesval. Jag ser en sida av eleven i 

min pedagogroll och yrkesvägledaren ser helheten och möjliga vägar att gå för elevens 

del” 

”Att man har en kontinuerlig kontakt med varandra. Bollar frågor osv. framförallt att 

eleven får komma och titta på utbildningen innan eleven söker” 

”Att man litar på varandras kompetenser och arbetar tillsammans (samtalar) kring 

elevernas önskningar och möjligheter. Viktigt att studievägledaren är neutral i sina 

samtal kring vilket program som en elev ev. vill välja!” 

Genom kommentarerna från respondenterna påvisar det att studie- och yrkesvägledarna 

ses som en informationskälla. Detta då lärarna anser att det är svårt att själva hålla sig 

uppdaterade när det gäller ny information.  Genom att ha en regelbunden kontakt och 

utväxla kunskaper anser respondenterna att eleverna/studenterna kan få mera hjälp 

individuellt. Som en respondent kommenterade: ”Det är viktigt att alla vet vad de i 

olika yrkena kan göra för eleverna, samarbetet gör så att eleverna får det bra”. 

 

4.4 Studie- och yrkesvägledarens utbildning  
 

Författarna ville ta reda på om respondenterna hade kunskap om studie- och 

yrkesvägledarprogrammet längd på 3-årig högskole/universitetsutbildning.     

I stad A svarade 3 av respondenterna att det var en 2-årig universitet/högskoleutbildning 

som krävdes. 13 stycken svarade en 3-årig universitet/högskoleutbildning. 8 stycken 

svarade ”vet ej” och en lämnade in blankt.    

I stad B svarade 5 respondenter att de trodde att en 2-årig universitet/högskole 

utbildning krävdes. 17 av respondenterna svarade en 3-årig 

högskole/universitetsutbildning.   

Totalt (se tabell 5:3) visades det sig att 8 stycken av respondenterna svarade en 2-årig 

högskoleutbildning och 30 stycken svarade en 3- årig högskoleutbildning. 13 stycken 

svarade ”vet ej”.  
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5. Analys 
Utifrån nedanstående teman kommer vi nedan att analysera resultatet och jämföra detta 

med funnen forskning och litteratur. 

 

5.1 Hur ser lärarna på studie- och yrkesvägledarnas funktion och 

betydelse? 

 
Resultatet påvisade att alla lärare hade kunskapen om att det fanns en studie- och 

yrkesvägledare på samtliga skolor. Att alla respondenter svarade att det var en 

nödvändighet, visar på ett kunnande och deltagande som författarna inte hade väntat sig. 

En av respondenterna skrev också ”Hur ska eleverna annars få hjälp i sitt val i dagens 

”skoldjungel”? Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver att det är att det är upp 

till studie- och yrkesvägledarna att visa att man finns. Detta anser vi att studie- och 

yrkesvägledarna har lyckats med på de skolor som undersökningen gjordes. Det baserar 

författarna på att alla respondenterna visste att det fanns studie- och yrkesvägledare på 

de tillfrågade skolorna. I Linde & Lundvalls (2008) examensarbete, framgår att 

majoriteten av de tillfrågade lärarna i studien uppfattade studie- och yrkesvägledaren 

som en ”god resurs” (Linde och Lundvall 2008:36). Genom att alla respondenterna i vår 

undersökning svarade att de ansåg att studie- och yrkesvägledaren var en nödvändighet 

ser vi en likhet mellan de två olika undersökningarna, vilket är att studie- och 

yrkesvägledaren är viktig och har en betydande yrkesroll. 

          

När det kommer till för vem en studie- och yrkesvägledaren är viktig, ser vi en tendens 

av resultatet att majoriteten av respondenter anser att det främst är till för eleverna. 

Många menade också att samhället och skolans organisation hade mycket att vinna på 

studie- och yrkesvägledningen.  Vi vill här peka på styrdokumenten, där bland annat 

den nya Skollagen (2010:800) (som börjar gälla från och med den 1 juli-2011) 

framställer att alla elever skall ha rätt till kvalificerad vägledning. Det innebär att en 

studie- och yrkesvägledare kommer att behöva anställas eller hyras in. Med hänsyn till 

informationen från Skolverkets ”Allmänna råd om Studie- och yrkesvägledning” samt 

Lpf94, skall hela skolan arbeta med inslag av studie- och yrkesorientering. Hela skolan 

skall således samarbeta med yrke/näringsliv. Lärarnas undervisning kan då handla om 

yrken och arbetslivets villkor. Studie- och yrkesorientering blir då ett naturligt inslag i 

hela skolan. 

Framförallt är studie- och yrkesvägledarens mål att vägleda och stödja samt ge 

eleverna/studenterna de verktyg de behöver för att klara sig i den valmöjlighet som de 

kan komma att stå inför i framtiden (Myndigheten för skolutveckling 2008), men att 

studie- och yrkesvägledaren även skall vara där som ett stöd för övrig skolpersonal. I 

denna undersökning framkom det att alla lärarna såg det som att studie- och 

yrkesvägledning främst var till för eleverna/studenterna, men att de även skall finns där 

för skolans organisation. Här ser vi en klar likhet, samt vi uppfattar det som att lärarna 

har kännedomen om en del av studie- och yrkesvägledarens mål.    
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5.2 Anser lärarna att studie- och yrkesvägledaren bör vara behörig?  

En respondent svarade så här: ”Ja, för att ha förståelse + inblick + kunskap om skolans 

värld, samhällets behov och näringslivets behov”. Genom att våra respondenter svarade 

att de ansåg att det var viktigt med behörig studie- och yrkesvägledare anser vi att detta 

stämmer in på vad Nilsson (2005) menar genom att han skriver att det finns ett klart 

behov på att ha en studie- och yrkesvägledare med adekvat utbildning. Att det verkligen 

är befogat med en behörig studie- och yrkesvägledare framkommer i den nya skollagen 

(2010:800) där det står att en obehörig studie- och yrkesvägledare max får anställas ett 

år i sänder. Att så många från respondenterna ansåg att det var viktigt med behörig 

studie- och yrkesvägledare uppmuntrade författarna då det i Myndigheten för 

skolutveckling(2008) framgår att de tror att man i framtiden kommer att välja bort 

studie- och yrkesvägledare. Det man bör ha i åtanke är att några respondenter svarade 

”vet ej”, vilket vi tycker påvisar att det finns mycket kvar att göra på denna front.       

 

5.3 Hur ser lärarna på ett samarbete med en studie- och 

yrkesvägledare? 
De flesta av respondenterna ansåg att ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare är 

viktigt. Här ser vi en klar likhet med vad som kom fram i Linde & Lundvall (2008) där 

flera lärare var öppna för större samarbete.  Carlsson & Eliassons (2006) beskriver att 

ett samarbete i grundskolan, mellan lärare och studie- och yrkesvägledare, endast 

förekommer oregelbundet och att det mer handlar om ett parallellarbete. Detta anser vi 

stämmer in med vad som kom fram i vår undersökning genom de egna kommentarerna 

som några respondenter skrev att samarbetet främst var när studie- och yrkesvägledaren 

kom ut och informerade. Även om de flesta ansåg att ett samarbete mellan studie- och 

yrkesvägledare är viktigt, fanns det de som svarade nej och vet inte. Att det inte bara var 

positiva svar när det gällde samarbetet kan kanske förklaras med en eftersatt samverkan 

mellan studie- och yrkesvägledare och annan skolpersonal (Myndigheten för 

skolutveckling 2008). Linde & Lundvall (2008) kom fram till i sin undersökning att 

lärare som deltagit i deras undersökning ansåg att ett samarbete är viktigt men det som 

verkade vara ett problem var just bristen på tiden, att lärarna hade fullt upp med sitt 

arbete. Överlag ansåg majoriteten i författarnas undersökning att ett samarbete var 

viktigt och därefter mycket viktigt. Några respondenter svarade dock mindre viktigt, 

vilket vi naturligtvis anser är en mindre bra aspekt, men med tanke på att någon av 

respondenterna svarade att de inte hade någon erfarenhet av att arbeta och samarbeta 

med studie- och yrkesvägledare, gör vi antagandet att det då eventuellt har en koppling.        

 

5.4 Hur ser ett bra samarbete ut? 

Vi tolkar det som att lärarna är intresserade av att utveckla samarbetet mellan studie- 

och yrkesvägledare, då majoriteten av våra respondenter svarade med egna 

kommentarer som: bra kommunikation, dialog, tillgänglighet, respekt, litar på 

varandras kompetenser och studie- och yrkesvägledaren som ett bollplank och 

informationsbank. När det gällde hur ett bra samarbete skulle se ut svarade 

respondenterna ”att ha en öppen dialog” samt ”att de efterfrågade mera 

hjälp/information av studie- och yrkesvägledaren där det krävdes”. Här ses en likhet 

med vad Linde & Lundvall (2008) kom fram till i sin undersökning, nämligen att 

lärarna var öppna och intresserade av förslag hur samarbete skulle kunna utvecklas. En 
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lärare svarade även i Linde & Lundvall (ibid.) att det skulle vara intressant att få flera 

timmar ihop med studie- och yrkesvägledaren.  Här kan vi dock antyda en olikhet med 

hur respondenterna svarade i denna undersökning, då vissa svarade att ett samarbete var 

intressant men att de inte var vana att arbeta med studie -och yrkesvägledaren och där 

av inte hade erfarenhet om hur ett bra samarbete skulle kunna se ut. Utifrån de 

kommentarer som vi fick, vill vi jämföra dem med vad Carlsson & Eliassons (2006) 

skriver att ett gott samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare bygger på en 

god relation 

 

5.5 Vad vet lärarna om studie- och yrkesvägledar-utbildningen?   
 

Utifrån resultatet ser vi en tendens att de flesta faktiskt visste att en treårig 

universitetsutbildning krävdes.  

En respondent ringade in Universitet/Högskola 2år, samt yrkesutbildning. Samma 

person skrev även kommentaren: ”Det är viktigare att personen som ska bli SYV har 

erfarenhet av olika delar av samhället, både av studier på högskolan/universitet och av 

yrkeslivet” 

En annan respondent svarade: ”Har ingen uppfattning- rätt person på rätt position. SYV 

ska vara lyhörd och kunna komma med konstruktiva förslag på alla nivåer. Han/ hon 

måste vara mycket väl insatt i högskolevärlden”. Utifrån dessa kommentarer tolkar vi 

det som att några respondenter ansåg det var av större vikt att det var rätt person på rätt 

plats som helt enkelt var insatt i högskolevärlden, och inte nödvändigtvis hade en 

adekvat utbildning. 

Det var dock många (22 av 52 respondenter) som inte hade kunskap om utbildningen 

och att den var en högskoleutbildning. Det kan eventuellt bero på att studie- och 

yrkesvägledarutbildningen startade så sent som år 1972 (Lovén 2000). Det kan även 

vara så som Henrysson (1994) beskriver att det i början vara lärare som satt på dessa 

(vägledar)positioner och att detta fortfarande lever kvar? Nils-Åke Åhlin skriver i 

Myndigheten för skolutveckling (2008) att han träffat på många inom skolan som inte 

riktigt vet vad en studie- och yrkesvägledare gör, att det ofta blandas ihop information 

med studievägledning och menar på att det ej krävs en utbildning för att dela ut 

information. Dessa är aspekter som får författarna att ställa frågan om att en del lärare 

inte känner till att studie- och yrkesvägledningsyrket har en egen utbildning. En orsak 

kan även vara styrdokumentens tidigare sparsmakade anvisningar vad gäller studie- och 

yrkesvägledning i gymnasieskolor (Nilsson 2005). 
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6. Bortfallsanalys 
Nedan kommer författarna analysera det interna- och externa bortfallet av enkäterna. 

6.1 Externt Bortfall 

60 enkäter har delats ut och 52 har inkommit. Sammanlagt externt bortfall är således 8 

stycken enkäter.  

 

6.2 Internt Bortfall 

På fråga nummer 6 lämnade en respondent i stad A in blankt på denna fråga, vilket 

innebär ett internt bortfall. 

På fråga nummer 7 i stad A, lämnades fyra enkäter av 25 in blankt, vilket blir ett internt 

bortfall på 4 enkäter.  

I stad B svarade 20 av 27 respondenter och det interna bortfallet blir då således 7 

stycken på denna fråga.  

På grund av det höga bortfallstalet när det gäller fråga nummer 7, tror vi tidsbrist kan 

vara en av orsakerna. Vi spekulerar även om det kan vara så att respondenterna inte 

visste vad de skulle skriva och därför lämnade denna fråga blank. Att ha med en öppen 

fråga anser vi i efterhand vara mycket intressant genom att vi fått ta del av deras tankar 

och tycken när vi läste deras egna kommentarer dock anser vi att det blev en hel del 

arbete att gå igenom.    

När det gäller fråga nummer 8 är vi inte riktigt säkra på hur vi ska tolka resultatet, denna 

osäkerhet känner vi genom att de svar som vi fick, inte riktigt var vad vi hade väntat 

oss. Det visade sig att några av respondenterna inte riktigt var säkra på vad som 

efterfrågades, detta kan vi med säkerhet säga genom att det var just på fråga 8 som vi 

fick mest frågor. Författarnas tanke var att frågan var utformad för att ta reda på om 

respondenterna visste hur lång utbildning som krävdes för att bli en utbildad studie- och 

yrkesvägledare vilket är tre år. Det som missförstods var att en del av respondenterna 

hade ringat in alla svarsalternativ, vilket vi anser kunna vara förklaringen till de 

annorlunda svaren. De som inte fyllt i något alternativ alls tolkar vi det som att de inte 

vet vilken utbildning som krävdes eller att de var osäkra på vad som efterfrågades. Det 

kan även bero på tidsbrist. Med tidsbrist menar vi att respondenterna kan ha haft 

bråttom till lektion eller lunch. Kan också vara att respondenterna ansåg att enkäten var 

omständlig att fylla i.  
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7. Slutsatser 
Nedan kommer vi beskriva våra slutsatser av resultatet och vi kommer att beskriva dem 

under vardera forskningsfrågan. Respondenterna kunde kommentera på samtliga 

enkätfrågor, men få hade gjort det, med undantag från fråga sju som var en öppen fråga. 

Slutsatserna är därför främst grundade på de svarsalternativ respondenterna ringade in. 

 

 

7.1 Hur ser lärarna på studie- och yrkesvägledarnas funktion och 

betydelse? 

 
Den första forskningsfrågan rörde lärarnas syn på studie- och yrkesvägledarnas funktion 

och betydelse. För att få fram svaret på denna forskningsfråga ställdes följande 

enkätfrågor     

 Anser du att det är en nödvändighet att gymnasieskolor har en studie- och 

yrkesvägledare?  

 För vem är en studie- och yrkesvägledare viktig?  

 Tycker du att det är viktigt med en behörig studie- och yrkesvägledare? Med 

behörig menar vi en utbildad studie – och yrkesvägledare. 

 

Utifrån resultatet visade det sig att majoriteten av respondenterna ansåg att 

gymnasieskolor borde ha en studie- och yrkesvägledare, de flesta respondenter det vill 

säga 92% ansåg att det var en nödvändighet att gymnasieskolor hade en studie- och 

yrkesvägledare. Alla respondenter det vill säga 100% ansåg att studie- och 

yrkesvägledaren är betydande för eleverna, sedan var det lite olikheter i svaren som att 

59% svarade ”samhället” och 46% svarade ”skolans organisation”. När det gäller för 

vem en studie- och yrkesvägledare är viktig ser man en likhet med vad som står i de 

etiska riktlinjerna samt vad respondenterna anser om till vem en studie- och 

yrkesvägledare är viktig nämligen att denne främst är till för eleverna, följt av 

samhället.  

 

 

7.2 Vad vet lärarna om studie- och yrkesvägledarnas utbildning?   
 

Den andra forskningsfrågan handlade om lärarnas kunnighet om studie- och 

yrkesvägledarutbildningen. För att få fram svaret på den andra forskningsfrågan ställdes 

enkätfrågan:      

 Vilken eller vilka av följande utbildningar krävs för behörighet till yrket som 

studie- och yrkesvägledare?  

Resultatet visade att 57% av respondenterna visste att det var en treårig 

högskole/universitet utbildning som krävdes för att bli en behörig studie- och 

yrkesvägledare. Här skiljer det sig lite från vårt antagande då vi trodde att majoriteten 

av respondenterna inte visste att utbildningen var treårig.   
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Resultat var intressant eftersom Skollagen (2010:800) och de etiska riktlinjerna 

beskriver att eleverna skall ha tillgång till vägledning. och i de etiska reglerna  

 
7.3 Hur ser lärarna på samarbetet med en studie- och yrkesvägledare? 
 

När det gäller den tredje forskningsfrågan ville vi ta reda på hur lärarna ser på ett 

samarbete med en studie- och yrkesvägledare. För att kunna få fram detta svar ställdes 

enkätfrågorna: 

 Anser du att det är viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare har ett 

samarbete i gymnasieskolan?  

 Kan du på en skala rangordna hur viktigt ett samarbete är? 

 Hur anser du att ett bra samarbete ser ut mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare? 

 

Utifrån resultatet kan man se att majoriteten av respondenterna närmare sagt 90%  

svarade att ett samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledaren är viktigt. När 

det gällde hur viktigt ett samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledaren var 

det lite skillnad på hur och vad respondenterna hade svarat. 49% svarade att ett 

samarbete är ”viktigt”. 43% ansåg att ett samarbete är ”mycket viktigt” och 8% svarade 

”mindre viktigt”. 

Några av respondenterna ansåg att ett samarbete är viktigt på grund av att studie- och 

yrkesvägledaren ser helheten hos eleven, medan läraren bara undervisar i ett eller flera 

ämnen. Respondenterna beskriver även att det var viktigt med kontinuerlig kontakt och 

att bolla frågor med varandra.  I den litteratur vi har använt oss av ser vi en likhet med 

vår undersökning speciellt när det gäller samarbetet. Det har visats sig att majoriteten av 

lärarna är positiva och intresserade av ett samarbete med studie- och yrkesvägledare, 

dock har det kommit fram i litteratur vi funnit samt i vår undersökning att lärarna inte 

riktigt är på det klara på hur ett samarbete skulle se kunna se ut rent praktiskt, men att 

intresset klart finns där. 

 

7.4 Sammanfattning 

Utifrån resultatet från enkätfrågorna kan man se en tendens till att flertalet av lärarna vet 

en del om sina arbetskollegor studie- och yrkesvägledarna samt att majoriteten av 

lärarna ser dessa som en resurs och tillgång. Det finns dock en liten majoritet som inte 

är så vetande samt har svårt att se hur ett samarbete skulle kunna berika deras miljö. 

Undersökningar genom litteraturen som är medtagna i detta arbete visar också på att 

lärarna är öppna för förslag som kan berika ett vidare samarbete Linde och Lundvall 

(2008). Utifrån svaren från enkätfrågorna kan man se en vinkling till liknade svar som 

respondenterna svarade med, i Carlsson & Eliasson (2006) skriver man om att lärarna är 

vana att samarbeta med varandra detta kanske kan förklaras av att en av respondenterna 

skrev ”Det är viktigt att studie och yrkesvägledaren kommer in i klasser några gånger 

per läsår”och ser det som ett samarbete.                          
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8. Diskussion 

Nedan kommer vi diskutera resultatet, metod samt ange exempel på vad respondenterna 

svarat på enkäternas kommentarfält. Främst kommenterade respondenterna under fråga 

sju, som var en öppen fråga. Kommentarerna är många, vi kommer därför skriva de 

citaten som kan urskiljas av den tendens som påträffats. Vi kommer även att diskutera 

hur vi ser på framtiden utifrån resultaten av dessa enkäter. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Vi anser att första enkätfrågan (se bilaga 1) var nödvändig att ställa. Dels på grund av 

att få reda på hur många som visste att de hade en studie- och yrkesvägledare och dels 

för de följande frågorna på enkäten. Om några respondenter svarat ”Nej” men att vi som 

forskare hade förkunskap om att de egentligen hade en studie- och yrkesvägledare, hade 

det varit ett resultat i sig. Att i så fall lärarna inte hade vetskap om att gymnasieskolan 

hade en studie- och yrkesvägledare, anser vi att det inte hade varit positivt. Vi skulle då 

här kunnat diskutera vidare åtgärder, men nu är så inte fallet. 

Vi ansåg att det var relevant att fråga efter lärarnas åsikt om behörig studie- och 

yrkesvägledare var viktigt, genom att den nya skollagen (2010:800) beskriver att 

eleverna skall ha tillgång till vägledning och att studie- och yrkesvägledaren skall ha 

utbildningen avsedd för sådan verksamhet. Här svarade de flesta lärare att de ansåg att 

denne skall vara behörig, vilket vi anser positivt. En behörig studie- och yrkesvägledare 

innebär att denne har en utbildning avsedd för sådan verksamhet. Det innebär 

följaktligen att den har utbildning i samtalsmetodik. 

Utifrån enkätfrågorna ser vi en tendens att lärarna anser att ett samarbete med studie- 

och yrkesvägledare är av stor vikt. Vilket vi givetvis anser vara en positiv aspekt, 

eftersom vi som yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare kommer att samarbeta 

med lärarna i skolan. Att uppskatta och respektera varandras yrkesroller anser vi är 

fundamentalt.  

 

Vi ser en tendens av ord som återkommer i vad lärarna kommenterat om hur ett bra 

samarbete ser ut. De flesta respondenter beskrev ord som kommunikation, medverkan i 

elevhälsoteam, att studievägledaren är tillgänglig för kontakt. De belyser även studie- 

och yrkesvägledarens funktion i att ge adekvat information. En tendens som urskiljs är 

även stödet lärarna kan ha av studievägledaren och att de ser denne som ett bollplank. 

Att ta hjälp av varandras yrkesroller anser vi även är an stor vikt i skolans verksamhet. 

En respondent svarade att det är svårt att se helheten hos eleven; ”Som ämneslärare är 

det väldigt svårt att ha insikt i alla kurser och se helheten. Där kan man ha bra stöd av 

studie- och yrkesvägledare.” Vi tolkar det som att läraren uppskattar samarbetet och 

stödet av en studie- och yrkesvägledare. 

 Fråga 8 var en svår fråga att besvara på grund av de olika svarsalternativen. Då syftar 

vi på att vi egentligen borde skrivit vilken lägsta nivå de trodde krävdes för att bli en 

behörig studie- och yrkesvägledare. Om de trodde de endast krävdes högst 

gymnasieutbildning, eller endast en yrkesutbildning, eller endast en 2-årig. Flera 
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respondenter ringade in flera svarsalternativ, vilket vi tolkar som att de ansåg att 

utbildningar går att kompletteras. 

Att peka på: många lärare visste trots allt inte att det idag krävs en treårig utbildning för 

att bli en behörig studie- och yrkesvägledare. 

-Här har några respondenter endast ringat in ”Universitet/högskola” och vi tolkar det då 

som att de ansåg att grund- och gymnasienivå krävdes.  Denna tolkning gör vi då det 

idag krävs färdig grundskole och gymnasieutbildning för att vara behörig att söka in på 

högskolan/universitetet. Att vissa även ringat in folkhögskola kan tolkas som att de 

antog att man kan komplettera sina gymnasiestudier via folkhögskola. Det kan även 

bero på att de eventuellt trodde att folkhögskolestudier var en del av utbildningen för att 

bli en behörig studie- och yrkesvägledare. 

 

I och med att den nya Skollagen (2010:800) ställer krav på vägledningen och behöriga 

studie- och yrkesvägledare, hoppas vi att det kommer bli ett ännu mer uppskattat yrke. 

Vi hoppas att yrkesuppgifterna skall uppskattas av hela skolan och att skolledning och 

att lärarna (och skolledning) ser värdet av studie- och yrkesvägledare. Därmed hoppas 

vi att lärarna ökar sin kunskap om utbildningen, då det är lärare vi skall ha ett framtida 

samarbete med i skolorna. 

 

 
8.2 Diskussion av metod 

 
Vi valde en kvantitativ ansats med enkäter på grund av att få en sådan bred grund att stå 

på. Nu i efterhand upplever vi att det var den rätta metoden. Att ha en kvalitativ metod 

med ett fåtal intervjuer hade varit intressant men vi tror inte att det hade gett lika stor 

variation, bredd och reliabilitet, genom att vi nu med våra enkäter kunde nå ut till så 

många respondenter som benämnt. Vi anser att enkätfrågorna hade kunnat vara fler, för 

att få fram ett större urval av information att arbeta med. Vi upplever också att det kan 

ha varit svårt för respondenterna att veta vad vi menade med vissa ord. Ett ord som kan 

ha misstolkas på enkäten och som vi ställer oss frågande till är nummer 2 där vi skriver 

ordet nödvändighet. Vi borde eventuellt ha ställt frågan annorlunda. Om vi skall ställa 

oss kritiska till enkätfrågorna, anser vi att vi bör absolut ha använt oss av en 

försöksgrupp för att kontrollera hur enkäten och frågorna uppfattades.  

 

8.3 Diskussion av framtid 

Då de flesta lärare ansåg att ett samarbete är viktigt mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare och att de ansåg att det var viktigt att studievägledaren var behörig, 

anser vi som studievägledar-studenter att det givetvis är ett positivt resultat. Vi skall ju 

som studie- och yrkesvägledare arbeta- och samarbeta med lärarna i skolan och vill 

självklart att vår yrkesroll är uppskattande. Det som dock var mindre positivt var att 

många inte visste att utbildningen var en treårig och många svarade även ”vet ej”. Som 

det har kommit fram ifrån litteraturen (se till exempel Nilsson 2005) och genom 

litteratursökning som vi själva har gjort, upplever vi att detta område är relativt 

oupptäckt när det gäller forskning. 

Utifrån den litteratur som vi har knutit an till kommer det åter igen fram hur ”ung” 

denna profession är, detta kopplar vi ihop med att studie- och yrkesvägledar 
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utbildningen som vi har idag började år 1972. Från litteraturen styrker lärarnas 

riksförbund (2011-05-15) hur viktigt det är att studie- och yrkesvägledarnas yrkesetik 

kommer fram i ljuset för att yrkesrollen inte ska bli så diffus. I myndigheten för 

skolutveckling (2008) framkommer det att det är upp till studie- och yrkesvägledaren att 

visa sin kompetens vilket vi upplever som annorlunda för andra yrkesprofessioner som 

lärarna där vi uppfattar att de har en mera tydlig yrkesroll. Vi anser och förstår att 

studie- och yrkesvägledarna har en tuff väg att gå genom att de hela tiden måste visa 

upp sin kompentens men som det framkommer från litteraturen måste studie- och 

yrkesvägledarprofessionen få uppbackning av högre instanser som eventuellt 

skolledningen.   

 I framtida forskning skulle vi vilja se en större enkätundersökning samt kombinera med 

en kvalitativ metod, där lärarstudenter och studie- och yrkesvägledarstudenter skulle 

kunna intervjuas, vi ser även att det skulle finnas ett intresse att intervjua 

yrkesverksamma lärare.  

Forskningsfrågor inför framtida undersökning, anser vi kan vara följande: 

 Vill lärarna ha mera samarbete under studietiden mellan studie- och 

yrkesvägledarna?  

 Hur ser rektorerna på studie- och yrkesvägledarnas yrkesroll?   

 Hur mycket resurser tillsätter kommunerna på just på studie- och 

yrkesvägledning?  

Som vi skrev under syfte, hoppas vi att denna uppsats kanske kan skänka en och annan 

eftertanke och på sikt stärka samarbetet mellan lärar-utbildningen och studie- och 

yrkesvägledarutbildningen, då det är något som vi som blivande studie- och 

yrkesvägledare har efterfrågat.  
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Bilaga 1 - Enkät 

Hej! 

Vi är två studenter som just nu gör en undersökning. Vårt syfte är att undersöka 

lärarperspektivet vad gäller studie- och yrkesvägledarens funktion. För att ta reda på 

denna information har vi valt att lämna ut enkäter till de tre största gymnasieskolorna i 

denna stad och då bland annat till er skola. Givetvis är det frivilligt att delta och svaren 

kommer att vara anonyma. För att hinna sammanfatta era svar skulle vi vara tacksamma 

om vi kunde få in era svar så fort som möjligt. 

Med vänlig hälsning 

Kristina Sundmark & Erika Wretman  

 

1. Har ni på er gymnasieskola en studie- och yrkesvägledare? (ringa in ditt svar) 

 

JA            NEJ  VET EJ 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Anser du att det är en nödvändighet att gymnasieskolor har en studie- och 

yrkesvägledare? (ringa in ditt svar) 

 

              JA            NEJ  VET EJ 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Om, svaret på fråga 2 är JA. För vem är en studie- och yrkesvägledare viktig? 

(Ringa in en eller flera svarsalternativ) 

 

Eleverna   Skolans organisation  

 Samhället 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………  

 

        

4. Tycker du att det är viktigt med en behörig studie- och yrkesvägledare? Med 

behörig menar vi en utbildad studie – och yrkesvägledare.(ringa in ditt svar) 
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JA   NEJ  VET EJ 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Anser du att det är viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare har ett 

samarbete i gymnasieskolan? (ringa in ditt svar) 

 

JA            NEJ  VET EJ 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Kan du på en skala rangordna hur viktigt ett samarbete är. (ringa ditt svar) 

Inte alls viktigt Mindre viktigt Viktigt Mycket viktigt 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

     

7. Hur anser du att ett bra samarbete ser ut mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledare? 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vilken eller vilka av följande utbildningar krävs för behörighet till yrket som 

studie- och yrkesvägledare (ringa in ditt/dina svarsalternativ) 

 

Grundskola                              Gymnasieskola           Universitet/Högskola 2 år                  

 

Universitet/Högskola 3 år       Folkhögskola                         Yrkesutbildning 

 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Erika och Kristina och vi går nu sjätte- och sista terminen på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms Universitet.  

Vi skriver nu vår C-uppsats, som är på 15 hp, och har tänkt göra vår undersökning i 

Örebro och Västerås eftersom dessa är våra hemstäder.  

Undersökningens syfte är att ta reda på vad lärarna vet om studie- och 

yrkesvägledarutbildningen och om de haft ett samarbete i skolan. Undersökningen har 

vi avgränsat till kommunala gymnasieskolor. 

Er skola är en av Västerås/Örebro kommuns största (till elevantal) gymnasieskola och 

har därmed valts ut till denna undersökning. Du som rektor på denna skola har däremot 

valts ut slumpmässigt (efter bokstavsordning) med hjälp av skolans hemsida.  

Vi vill gärna, under vecka 14, kontakta er per telefon för vidare bestämmelser. 

Bestämmelserna lyder följande: 

Om det finns möjlighet och tid undrar vi om vi kunde få närvara under ett personalmöte, 

möte eller att i ett personalrum lämna ut våra enkäter till 10 stycken lärare. Vi är 

flexibla och rättar oss efter det som passar bäst för er skola. Enkäterna är på 8 frågor och 

tar cirka fem till tio minuter att besvara. Om det går för sig kommer vi att närvara och 

finnas till hjälp för att sedan samla in enkäterna.  

Med Vänlig hälsning 

Kristina Grimestad Sundmark: X 

Erika Wretman 

Tack på förhand! 
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Bilaga 3 – Tabeller 

 

Fråga 1-2: 

1. Har ni på er gymnasieskola en studie- och yrkesvägledare?  

2. Anser du att det är en nödvändighet att gymnasieskolor har en studie- och 

yrkesvägledare?  

 

 

 

Figur 1:1 

Tabellen ovan visar det totala antalet respondenters svar.  
I stad A delades 25 enkäter ut och samtliga 25 respondenter svarade ”Ja” på både fråga 1 och 2. 

I stad B delades 27 enkäter ut och samtliga 27 respondenter svarade ”Ja” på både fråga 1 och 2. 
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Stad B, 27 st enkäter

Eleverna 27 st

Skolans Organisation 12 st

Samhället 15 st

Annat 3 st

Stad A, 25 st enkäter

Eleverna 25 st

Skolans Organisation 12 st

Samhället 16 st

Annat 0 st

Fråga 3: 

3.För vem är en studie- och yrkesvägledare viktig? 

 

 

      

      

      

      

      

      

       

Figur 2:1 

I stad B svarade samtliga 27 respondenter att studie- och yrkesvägledaren är viktig för eleverna. 12 

svarade ”skolans organisation” och 15 svarade ”samhället”. Tre respondenter svarade även ”annat”. 

       

 

      

      

      

      

      

      

      

      
       

Figur 2:2 

I Stad A svarade samtliga 25 respondenter att studie- och yrkesvägledaren är viktig för eleverna. 12 

svarade ”skolans organisation” och 16 svarade ”Samhället”.    
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Totalt 52 enkäter

Eleverna 52 st

Skolan Organisation 24 st

Samhället 31 st

Annat 3 st

 

 

Figur 2:3 

Tabellerna visar hur många respondenter i de olika städerna som angivit de olika områdena som 

viktiga aspekter vem studie- och yrkesvägledaren är viktig för. Observera att samma respondent 

kan ha ringat in flera svarsalternativ.  

Totalt delades 52 enkäter ut. Samtliga 52 respondenter svarade här att Studie- och yrkesvägledaren är 

viktig för eleverna. 24 respondenter svarade ”skolans organisation”.  31 svarade ”samhället” och tre 

svarade ”annat”. 
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Fråga 4-5: 

4. Tycker du att det är viktigt att yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare är 

behöriga? Med behörig menar vi en utbildad studie – och yrkesvägledare. (ringa 

in ditt svar) 

 

5. Anser du att det är viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare har ett 

samarbete i gymnasieskolan? (ringa in ditt svar) 

 

 

 

 

Figur 3:1 

Tabellen visar hur många enheter som svarade Ja, Nej och Vet ej, på frågan om studie- och 

yrkesvägledaren bör vara behörig och om det är viktigt att lärare och studie- och yrkesvägledare 

har ett samarbete i gymnasieskolan. Figur 3:1 visar även det totala antalet enkäter som delades ut i 

vardera stad. 

I stad A besvarade 24 av 25 respondenter fråga 4. På fråga 4 svarade 21 respondenter ”Ja”.  

Tre svarade ”vet ej”. En besvarade inte frågan alls, vilket innebär ett internt bortfall. 

På fråga 5 besvarade 25 av 25 respondenter frågan. Här svarade 22 respondenter ”Ja”, en svarade ”Vet ej” 

och två svarade ”Nej”. 

 

I stad B delades 27 enkäter ut. Totalt 27 respondenter i stad B besvarade fråga 4 och 5. 

På fråga 4 svarade 26 stycken ”Ja”. En svarade ”vet ej”. 

På fråga 5 svarade 25 stycken ”Ja”. Två svarade ”Vet ej”. 
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Stad B, 27 st enkäter

Inte alls viktigt 0 st

Mindre viktigt 2 st

Viktigt 11 st

Mycket viktigt 14 st

Stad A, 24 st enkäter

Inte alls viktigt 0 st

Mindre viktigt 2 st

Viktigt 14 st

Mycket viktigt 8 st

Fråga 6:       

6. Kan du på en skala rangordna hur viktigt ett samarbete i så fall är. (ringa ditt 

svar)   Inte alls viktigt, Mindre viktigt,  Viktigt,  Mycket viktigt 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Figur 4:1 

Cirkeldiagrammet ovan visar hur många enkäter som besvarades om hur viktigt ett samarbete är, 

samt de olika svarsalternativen. 

14 respondenter svarade att ett samarbete är ”mycket viktigt”, 11 svarade ”viktigt” och två svarade 

”mindre viktigt”.     
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Figur 4:2 

Cirkeldiagrammet ovan visar hur många enkäter som besvarades om hur viktigt ett samarbete är, 

samt de olika svarsalternativen. 
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8 respondenter svarade att ett samarbete är ”mycket viktigt”, 14 svarade ”viktigt” och två svarade 

”mindre viktigt”. Eftersom 25 enkäter delades ut och en respondent inte svarade på denna fråga innebär 

det ett internt bortfall. 

 

Totalt 51 st enkäter

Inte alls viktigt

Mindre viktigt, 4 st

Viktigt, 25 st

Mycket viktigt, 22 st

 

Figur 4:3 

I tabellerna ovan redovisas hur respondenterna svarade i vardera staden på hur viktigt ett 

samarbete med en studie- och yrkesvägledaren är. 

 

22 respondenter svarade att ett samarbete är ”mycket viktigt”, 25 svarade ”viktigt” och 4 svarade ”mindre 

viktigt”. Inga svarade ”inte alls viktigt”. En respondent besvarade inte frågan. 
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Stad B, 27 st enkäter

Grundskola

Gymnasieskola

Folkhögskola

Universitet/högskola 2 år,
5 st

Universitet/högskola 3 år,
17 st

Yrkesutbildning

Stad A, 25 st enkäter

Grundskola

Gymnasieskola

Folkhögskola

Universitet/högskola 2 år , 3 st

Universitet/högskola 3 år, 13
st
Yrkesutbildning 0 st

Vet ej, 8 st

Fråga 8:     

-Vilken eller vilka av följande utbildningar tror du krävs för behörighet till yrket som 

studie- och yrkesvägledare? (ringa in ditt/dina svar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur: 5:1 

 

I Cirkeldiagrammet ovan visar att totalt 27 respondenter besvarade denna fråga i stad B. 

17 respondenter svarade att en treårig universitetsutbildning krävdes. Fem svarade en tvåårig-utbildning 

och fem svarade ”vet ej”.     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      Figur 5:2      

I Cirkeldiagrammet ovan visar att totalt 25 respondenter besvarade denna fråga i stad A. 13 

svarade att en treårig universitetsutbildning krävdes. Tre svarade en tvåårig och åtta svarade ”vet ej”. En 

svarade inte alls vilket innebär ett internt bortfall.
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Totalt 52 st enkäter

Grundskola

Gymnasieskola

Folkhögskola

Universitet/högskola 2 år, 8 st

Universitet/högskola 3 år, 30
st
Yrkesutbildning

Vet Ej, 13 st

Intern bortfall, 1 st

 

Figur 5:3 

Cirkeldiagrammen ovan beskriver vilken utbildning respondenterna trodde krävdes för att bli 

behörig studie- och yrkesvägledare. Observera att flera svarsalternativ kunde ringas in. 

 
I Cirkeldiagrammet ovan visar att totalt 52 enkäter delades ut. 30 svarade att en treårig 

universitetsutbildning krävdes. 8 svarade en tvåårig och 13 svarade ”vet ej”. En svarade inte alls vilket 

innebär ett internt bortfall. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
Telefon: 08–16 20 00 
www.su.se 
 


