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Sammanfattning 
 

I detta examensarbete vill jag undersöka hur studie- och yrkesvägledare i grundskolan upplever 

hur samarbetet fungerar med lärare inom skolan, och om studie- och yrkesvägledare upplever att 

de känner tillhörighet inom skolan då studie- och yrkesvägledaren ofta är ensam i sin profession 

inom verksamheten, samt att undersöka om lärare och ledning vet vilken kompetens studie- och 

yrkesvägledarna besitter.  

Totalt intervjuades fyra studie- och yrkesvägledare inom grundskolan i en mellanstor stad i Sve-

rige.  

 Resultatet påvisar att samtliga studie- och yrkesvägledare anser att det är viktigt med samarbete 

med lärarna inom skolan. De flesta studie- och yrkesvägledare anser att varken ledning eller 

lärare inte riktigt vet vilken kompetens studie- och yrkesvägledare besitter. Respondenterna 

beskriver att de oftast vänder sig till lärare som anser att studie- och yrkesvägledning är en vik-

tig del av skolans arbete.   
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Guidance Counselors co-operation with 

teachers in school   

A study about guidance counselors experience about how co-

operation and belonging works 

Lena Karlström 

Abstract   
 
 

In this study the author will search on how, co-operation between teachers and guidance counse-

lors in school works. The study was too looking for if guidance counselors experiencing if they 

can feel cooperation in school, when they work by themselves in their profession, and if the 

guidance counselors feel a part of the whole school. 

Total interviewed four guidance counselors in elementary school, in a medium sized town 

somewhere in Sweden. The author have used qualitative methods for allow guidance counselors 

to answer free and not influence from other parametric.    

The result demonstrates that all guidance counselors believe that it is important to have coopera-

tion with teachers in schools. Most of the guidance counselors believe that neither the directors 

nor teachers really know what skills guidance counselors possess. The respondents describe that 

they often turns to teachers who believe that guidance is an important part of the school's work 

for students. 
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1 Inledning 

1.1 Val av problemområde 

 

Med stöd av skollagen (2010) ska studie – och yrkesvägledning finnas tillgängligt i alla skolor i 

dag.  Enligt dessa direktiv är varje enskild skolenhet skyldig att se till att ” varje elev ska ha rätt 

till studie- och yrkesvägledning” skollagen (2010:800§29). Däremot framkommer det inte i 

vilken utsträckning studie- och yrkesvägledning ska vara tillgänglig, utan detta regleras utifrån 

hur kommun, organisation och skola valt att utforma det på respektive enhet.  

 

Det finns en rad publikationer och riktlinjer som skolverket har gett ut, som tar upp studie- och 

yrkesvägledarens ansvar, men även hur samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare 

fungerar inom skolans verksamhet.  

I publikationen ”kvalitetsutveckling inom studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar” 

skolverket(2010), framkommer det att studie- och yrkesvägledning till elever inom skolan, är 

hela skolans ansvarsområde och inte endast de verksamma studie- och yrkesvägledarna inom 

respektive skolenhet. Ytterligare kvalitetsgranskning som skolverket har genomfört är studie- 

och yrkesorientering inom grundskolan (2007) som belyser några av de hinder som uppstår i 

samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Exempel på detta är lärares brist på 

kunskap om vilken kompetens vägledaren har.  

Lärarnas riksförbund antog (2001) av studie- och yrkesvägledarnas intresseförening att publice-

ra de yrkesetiska regler
1
 som studie- och yrkesvägledarna ska arbeta utifrån. De etiska princi-

perna tar upp förhållningssätt, människors lika värde, förhållande till kollegor, kvalité och pro-

fessionalism. Lärarnas riksförbund föreslår införande av legitimation för verksamma studie- och 

yrkesvägledare i ett syfte att höja kompetensen och statusen för yrket. 

 

Efter att ha tagit del av dessa publikationer om hur ansvarsområdet bör vara fördelade i skolan 

gällande studie- och yrkesvägledning, finner jag att detta väcker en nyfikenhet hos mig att jag 

vill undersöka vidare hur verksamma studie- och yrkesvägledares upplever hur samarbetet fun-

gerar i skolan mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Ytterligare anledning är att samar-

bete och samverkan idag är en stor del av vårt moderna samhälle och det kan även påverka den 

enskilde eleven i skolan, beroende hur samverkan och samarbete fungerar mellan personalen 

inom respektive skolenhet men även hur individer påverkas av att känna tillhörighet och delak-

tighet på arbetsplatsen.  

                                                      
1
 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesva

gledaresyrkesetik.4.12dcace212693f1e87480003030.html 

 

http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledaresyrkesetik.4.12dcace212693f1e87480003030.html
http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledaresyrkesetik.4.12dcace212693f1e87480003030.html
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1.2 Syfte    

Syftet är att undersöka ur intervjuer om studie- och yrkesvägledare uppfattar sig som delaktiga i 

skolans verksamhet.  

1.3 Antagande 

Det är en rad olika faktorer som troligtvis kan påverka hur samarbetet fungerar mellan studie- 

och yrkesvägledning och lärare inom skolan. Eventuellt kan studie- och yrkesvägledares egna 

upplevelser bero på om det finns ledning och lärare som anser att studie- och yrkesvägledning är 

en viktig del inom skolan, och om att de har en förförståelse om vilken kompetens studie- och 

yrkesvägledaren har.   

 1.4 Förförståelse  

Efter tre praktikperioder på studie- och yrkesvägledareprogrammet och sedermera arbetslivser-

farenhet inom studie- och yrkesvägledning, har jag fått en inblick om hur samarbetet mellan 

lärare och vägledare kan variera stort beroende på olika skolor och verksamheter. 

 Den litteratur som jag tagit del av under studietiden har belyst ett antal skillnader, hur studie- 

och yrkesvägledare har samarbetat och upplevt hur samarbetet fungerat med övriga pedagoger 

inom skolan.   

 

1.5 Forskningsfrågor 

 Hur upplever studie- och yrkesvägledarna samarbetet med lärarna? 

 Hur påverkas studie- och yrkesvägledarna av hur lärare och ledning ser på deras kompe-

tens?  

 Känner studie- och yrkesvägledarna tillhörighet i skolan? 
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1.6 Avgränsning  

För att begränsa forskningsområdet har jag valt en mellanstor kommun i Sverige och för att 

avgränsa mig ytterligare har jag valt att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever att 

samarbetet fungerar med lärare inom grundskolan. För att kunna få svar på mina frågeställning-

ar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med utbildade studie- och yrkesvägledare.  

1.7 Kunskapssyn  

Jag tror att de flesta individer har ett behov av att känna en samhörighet med andra människor i 

någon form, eftersom vi lever efter sociala normer som påverkar vårt sätt att vara och fungera. 

Det talas om den sociala kompetens som individer måste besitta för att kunna fungera på en 

arbetsplats eller i grupp idag.  

Utgångspunkten i detta arbete är det hermeneutiska synsättet som bidrar till att se de oväntade 

och vara öppen för nya möjligheter gällande ställningstagande och tolkning i slutsatserna. Det 

hermeneutiska synsättet hjälper till att reflektera över kontexten i undersökningen som Hallberg 

(i Allwood och Erikson (Red) 1999) beskriver.  
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1.8 Begrepp 

 

Begrepp som förkommer i undersökningen är samarbete, med detta ord menar jag samarbete 

mellan lärare och respektive chef och studie- och yrkesvägledarna. Svenska akademins ordlista
2
 

definierar samarbete som arbete tillsammans, samverkan, gemenamt och gemensam arbetsupp-

gift. (Ibid) 

 

Ledning kommer och finnas med som ett begreppsord och där syftar jag på studie- och yrkes-

vägledarnas närmaste chef så som biträdande rektor eller hela ledningsgruppen på skolan. 

Svenska akademins ordlista benämner ledning som förhållandet att leda en eller flera personer. 

 

Kompetens är till för att beskriva studie- och yrkesvägledares egen kunskap. Enligt nationalen-

cyklopedin
3
 beskrivs kompetens som formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs 

för viss tjänst eller befattning. (Ibid). 

 

Tillhörighet som begrepp applicerar jag på studie- och yrkesvägledarnas egen känsla av att till-

höra en grupp, skola eller organisationen.  

Schutz (1997:40) ”definierar tillhöra i interpersonella relationer som utgör en individs önskan 

om att få tillhöra andra och göra saker med andra”(Ibid) 

Delaktighet syftar jag på studie- och yrkesvägledarnas egen känsla av att vara delaktiga inom 

grupp, skola och organisation. Enligt folkhälsoinstitutet
4
 är ”delaktighet och inflytande i sam-

hället en av grundförutsättningarna för folkhälsan. Om grupper eller individer upplever att de 

inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår maktlöshet” (Ibid) 

 

Utifrån Antonovskys (1991)teori om” känsla av sammanhang” KASAM så finns begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfylldhet. 

Begriplighet kan beskrivas utifrån att studie- och yrkesvägledare måste känna en begriplighet 

inför de uppgifter den står inför. Hanterbarhet beskrivs utifrån hur studie- och yrkesvägledarna 

hanterar den upplevda situationen. Meningsfylldhet är begreppsordet för att studie- och yrkes-

vägledarna kan känna att de utför ett meningsfyllt arbete.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
  www.svenskaakademien.se 

3
 www.ne.se 

4
 http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-

samhallet/ 

 

 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.ne.se/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-mal-for-folkhalsa/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/
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2 Bakgrund  

2.1 Resultat av litteratursökningar  

I detta kapitel presenteras relevant litteratur och forskning som jag funnit berör undersökningens 

område.  Litteratursökningen som har skett har inkluderat avhandlingar, uppsatser hämtade från 

digitala vetenskapliga arkivet(diva), skolverkets publikationer, och sökningar har även skett via 

bibliotek och olika webbaserade sökmotorer.  Nedan presenteras tidigare forskning och litteratur 

som är relevant inom undersökningens område.  

2.2  Anknytande forskning och litteratur 

2.2.1 Styrning och kvalitetsgranskning inom skolan och studie- och yrkesvägledning.  

 

Studie- och yrkesvägledningen i grundskolan lyder enligt följande i skollagen ”Elever i alla 

skolformer ska utom i förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal med sådan kompe-

tens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 

tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska tillgång till vägledning” Skolagen 

(2010:800§29).  

 

I läroplanen (Lgr 11) fram går det att studie- och yrkesvägledare ska ”informera och 

vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning och särskilt uppmärksamma   

möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och vara till stöd för den övriga personalens 

studie- och yrkesorienterade insatser” SKOLFS (2010:37) 

 

I läroplanen (Lgr11) framkommer det att lärarna ska ”bidra med underlag för varje elevs val av 

fortsatt utbildning och medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 

organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra 

den i det omgivande samhället”. SKOLFS (2010:37) 
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Nilsson beskriver i sin avhandling (Vägledning -  i vems intresse? (2005), hur studie- och yr-

kesvägledningen har varit utformad i skolan ur ett historiskt perspektiv. Nilsson omnämner hur 

skolledare och lärare har varit engagerade i frågor som berör studie- och yrkesvägledning inom 

skolan.  

 

Henrysson (1994) har i sin avhandling (Syo kulturer i skolan) intervjuat studie- och yrkesvägle-

dares, lärare och övrig personal inom skolan, där de beskriver hur samarbete mellan lärare och 

rektorers uppfattningar om hur studie- och yrkesvägledningen inom skolan fungerar. 

 

Skolverket genomförde år (2007) en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom 

grundskolan. Den låg sedermera till grund för allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesvägledning. Kvalitetsgranskningen påvisade att samarbetet mellan studie- och yrkesvägle-

dare och lärare i de flesta fall skedde tillsammans när det endast gällde enskilda elever.  

 

Allmänna råd och kommentarer (2009) tar upp hur rektor bör tydliggöra hur ansvaret för studie- 

och yrkesorientering är fördelat och hur lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal 

arbetar med och samarbetar kring studie- och yrkesorientering (2009:8). I denna publikation tas 

även upp att samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare kan vara nödvändigt för att 

elever ska ha tillgång till så mycket information som möjligt inför sitt framtida val av utbildning 

och yrken.   

 

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar (2008) påvisar att det finns stora 

brister inom grundskolan, detta tas även upp i som kvalitetsgranskningen av studie- och yrkes-

orientering (2007) som belyser hur samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare ofta 

försvåras av bristen av tid från studie- och yrkesvägledaren.  

Även ledningen hänvisade till att – ”Vi har ju anställt en person för att sköta detta.”.  

 

Nilsson (i Lundahls (Red) 2010) beskriver i stora drag hur studie- och yrkesvägledningens har 

förändrats genom tiderna, och vad studie- och yrkesvägledningen innehåller. Nilsson belyser att 

det finns skillnader mellan hur olika kommuner reglerar just studie- och yrkesvägledning.   

   

 

 

 

 

 

 

 



 12 

2.2.2 Gruppens betydelse i samverkan från vanlig grupp till arbetslag 

En grupp kan preciseras då gruppen innehåller fler än två personer som kommunicerar med 

varandra. Enligt Svedberg (2012) krävs det att gruppens medlemmar kommunicerar över en tid 

med varandra för att det ska definieras som en grupp. Svedberg nämner även att det finns olika 

grupper beroende på vilket syfte gruppen har.  I organisationer finns ett formellt system som 

styr vilket intresse organisationens har, och ur detta perspektiv så bildas en formell grupp.  Den-

na formella grupp kan appliceras inom skolans verksamhet.   

 

Heinskou och Visholm (2005) belyser det psykosociala i en arbetsorganisation där individer 

tillhör olika grupper och vad som påverkar dessa olika grupper. Att det ibland uppstår en mot-

vilja till att utveckla idéer och tankar vidare i organisationen beroende på hur dynamiken i grup-

perna fungerar. 

  

Det finns skillnader med att tillhöra en arbetsgrupp eller ett arbetslag. Arbetslaget kan definieras 

”Ett arbetslags arbete har effekt även på andra som inte är medlemmar i laget” Eisele (2007:16). 

Arbetslagets kännetecken är ett ömsesidigt beroende, utbyte av information och resurser och ett 

delat ansvar. Arbetsgrupper kan definieras i projektgrupper eller på annat sätt ha ett gemensamt 

mål för sin grupp. (Ibid.)   

 

Enligt Stensaasen och Sletta (2008) så påverkas vi av olika grupper genom hela livet och att 

grupper påverkar vårt beteende. Enligt studien så påvisas ett ändrat beteende hos individen be-

roende på vilken grupp vi tillhör.  Vidare så beskriver författarna om hur olika värderingar gör 

att det är svårt att ena en grupp inom en skola eller arbetsplats.  

 

Angelöw (2006) tar upp i sin beskrivning olika påverkansfaktorer gällande ledarskap, personal i 

relation till varandra. Det finns även beskrivet hur viktigt det är att känna delaktighet, teamkäns-

la och gemensamma visioner och mål inom en organisation. Angelöw beskriver även hur viktigt 

det är att samarbeta för att individer ska må bra.  

tar upp förhållningssätt, människors lika värde, förhållande till kollegor, kvalité och professio-

nalism, som studie- och yrkesvägledarna skall arbeta utifrån.  
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2.2.3 Teoretikers syn på grupper och vad som påverkar 

 

Will Schutz är en teoretiker som utvecklade teorin FIRO Fundamental, Interpersonal och Rela-

tions Orientation, vilket står för Tillhöra, Kontroll och Öppenhet.  Schultz utvecklade teorin på 

80- och 90 – talet. Han menar att det finns tre grundläggande mål hos alla individer, och att det 

är att känna sig omtyckta, betydelsefulla och kompetenta.  

FIRO teorin belyser även att den egna självbilden påverkar de inneboende föreställningarna, och 

att föreställningar i sin tur påverkar beteendet, och hur en individ eller grupp beter sig påverkar 

det slutliga resultatet.  

Enligt Schutz genomgår vi olika faser i grupper. Den första fasen är tillhöra, denna fas innefat-

tar den viktigaste fasen när en grupp ska bildas. I detta skede söker sig individer till andra som 

de tror kan passa dem, det uppstår ofta att individer ska skryta, imponera och överträffa var-

andra. Det kan även bestämmas i fas ett om individen kommer att engagera sig mycket för 

gruppen fortsättningsvis. Fas två är kontroll, som innefattar en eventuell kamp om ledarskapet, 

maktfördelning och vilka metoder som ska användas för beslutfattande.  

Fas tre Öppenhet är den sista fasen i grupputveckling och är avgörande för fortsatt arbete i 

gruppen. Schultz framhäver även att en grupp inte behöver vara enig eller ha gemensamma mål 

för att nå framgång i arbetet, utan att det är individen själv som är den bidragande faktorn till 

hur gruppen fungerar. Schutz beskriver att även om gruppen uppträder som en grupp kan exter-

na grupprelationer förekomma, detta innebär att det kan uppstå konflikter som berör världen 

utanför gruppen men även inom gruppens medlemmar. 

Ur teorin har Schultz skapat modellen human elements som innebär olika principer som kan 

appliceras på individer, grupper och organisationer för att de lättare ska förstå sig själva och hur 

gruppen och organisationen fungerar utifrån dessa aspekter. Synsättet som är baserat på human 

elements är att allt arbete inom grupper handlar om att man ska bestämma när gruppen ska fatta 

beslut, vilken tidsaspekt man ska göra vad och vad som förväntas av gruppen. Schutz (1997). 

 

Aaron Antonovsky har i sin teori KASAM som består av komponenten känsla av samhörighet. 

KASAM teorin är ett mätinstrument och har sin utgångspunkt i en individs livserfarenhet och 

det är denna livserfarenhet som meningsfullhet betyder mest för hur individen påverkas av sitt 

egen känsla av sammanhang.   

Antonovsky beskriver även Meningsfulhet vilket innebär för individen om den känner en stark 

meningsfullhet i det den gör enlig KASAM så är det en motivationskomponent för individen.  

Ordet Hanterbarhet som också ingår i mätinstrumentet KASAM innebär för en individ att man 

kan möta krav med hjälp av olika inneboende resurser.  Det sista ordet som KASAM innefattar 

är Begriplighet som innebär i vilken utsträckning individen tolkar yttre och inre omständigheter, 

att individen förstår situationen individen befinner sig i, och att människan måste känna begrip-

lighet inför uppgifter de utför Antonovsky (1991).  



 14 

3.  Metod 

Nedan presenteras vald forskningsmetod som används i studien. Målet med den valda metoden 

var för att få fram så relevant information som möjligt. Med hänsyn till deltagarna så har av-

identifiering skett både gällande stad och respektive respondents identitet. I denna studie an-

vänds kvalitativa metoder för att inte styra över respondenternas svar.  

 

3.1 Undersökningsstrategi, metoder och tekniker  

För att göra studien genomförbar så valdes kvalitativmetod och relevant litteratur inom området 

för denna C- uppsats.  Fyra studie- och yrkesvägledare kontaktades till att delta i studien. Däref-

ter fick respektive respondent efter dennes godkännande, delta i studien via missivbrev och fick 

intervjufrågor tillsända via mail. Intervjufrågorna besvarades i ett personligt möte, samt att det 

tillkom följdfrågor beroende på studie- och yrkesvägledarnas svar, detta för att få ta del av så 

mycket information som möjligt och att studie- och yrkesvägledarna själva fick beskriva hur de 

upplever sin arbetssituation.  

 Målet var efter de semistrukturerade intervjuerna att få mer kunskap om hur respondenterna 

upplever samhörighet med lärarna men även om det finns påverkandefaktorer från ledningen 

som har att göra med hur samarbete fungerar inom skolan. 

 

Kvalitativ metod som forskningsmetod beskriver May (2001) att detta tillvägagångssätt genere-

rar förhoppningsvis i mer djupgående svar från de utvalda respondenterna. Till skillnad från en 

kvantitativ studie, eftersom frågeställningens art kräver en djupare intervju. Intervjuerna spela-

des in för att möjliggöra den transkriberingen som sker efter intervjuerna, som är till för att 

sammanställa och underlätta analysarbete samt ” Ett material bör transkriberas så att den som 

läser ska kunna ta ställning till om tolkning av de fenomen som diskuteras är rimliga” Ekström 

och Larsson (2011:200). Respondenterna avidentifierades i resultatredovisningen med hänvis-

ning till de vetenskapliga etiska principerna.  
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3.1  Avgränsning  

För att begränsa forskningsområdet har jag valt en mellanstor kommun i Sverige och för att 

avgränsa mig ytterligare har jag valt att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever att 

samarbetet fungerar med lärare inom grundskolan. För att kunna få svar på mina frågeställning-

ar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med utbildade studie- och yrkesvägledare.  

  

3.2 Genomförandesteg  

Varje enskild studie- och yrkesvägledare kontaktades via telefon på berörd grundskoleskolen-

het. Detta var för att informera om intervjuns syfte och för att söka medgivanden till att få 

genomföra intervjun. Efter studie- och yrkesvägledarens godkännande att vilja delta i den kvali-

tativa studien så bokades ett möte in, detta för att genomföra respektive intervju. Frågorna och 

missivbrev översändes via mail. Intervjuerna spelades in för att sedermera kunna transkriberas 

och analyseras.  Samtliga studie- och yrkesvägledare hade förberett sig, genom att själva gå 

igenom intervjufrågorna noggrant.  

3.4  Urval och urvalsgrupper  

Jag valde att undersöka studie- och yrkesvägledare som arbetar inom grundskolan i en mellan-

stor svensk stad. Urvalsförfarandet gällande vilka studie- och yrkesvägledare som deltog berod-

de på visat intresse vid den första telefonkontakten med respektive respondent. De utvalda stu-

die- och yrkesvägledares krav för att delta, var att respondenterna ifråga arbetade inom grund-

skolan och hade fullgjort studier inom studie- och yrkesvägledarprogrammet. Oberoende av 

vilket upptagningsområde inom kommun X så blev de tillfrågade, förfrågan skedde via telefon i 

den första kontakten. För att begränsa undersökningens område så genomfördes fyra enskilda 

intervjuer, en intervju med respektive respondent. Detta på grund av tidsaspekten för att kunna 

färdigställa undersökningen i sin helhet.  
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3.5  Datainsamling  

Som det är nämnt ovan och att insamlingen av information skedde i och med att studie- och 

yrkesvägledarna blev intervjuade.  Intervjuerna med respektive respondent skedde på dennes 

arbetsplats och intervjuerna spelades in via diktafon och sedan transkriberades materialet. In-

samlingen av data har även skett i tidigare forskning och litteratursökning. 

3.6   Validitet och reliabilitet   

Enligt Ekström och Larsson (2011) kan giltigheten avgöras om författaren intervjuar rätt person 

i rätt organisation, detta för att kunna säkerställa att få tillgång till relevant information, så att 

syftet med undersökningen kan uppfyllas.    

I och med att intervjufrågorna gav respondenterna möjlighet till så kallade fria svar, genererar 

detta till att respondenterna har möjlighet till att förtydliga, fördjupa och utveckla de svar som 

respondenterna ger, May (2010). Detta genererar till att maximera validiteten i undersökningen.   

Genom att respondenterna försäkrades en konfidentiell intervju samt i redovisningen av resulta-

tet i denna c- uppsats ökade det förtroendet och öppenhet intervjustudien som stämmer väl 

överens med det som Ekström och Larsson (2011) beskriver. Reliabiliteten begränsas dock på 

grund av få deltagare och vald metod.  

3.7 Etiskt ställningstagande  

Forskningsetiska riktlinjer är till för att skydda de personer som deltar i samhällsforskning. Det 

vetenskapliga forskningsrådet har fyra huvudprinciper som innehåller ett grundläggande indi-

vidskydd. Detta är till för att skydda individer som deltar i samhällsforskning. Dessa fyra prin-

ciper är informationskrav, samtyckekrav, konfidenskravet och nyttjandekrav.  

 

Informationskravet skedde muntligt i den första kontakten med respektive respondent, då indi-

viden blev informerad om vad undersökningens syfte var och hur undersökningen skulle gå till. 

Respondenterna fick även ytterligare information vid intervjutillfället.  

Samtyckekravet trädde in då de intervjuade respondenterna fick vetskap om att det var på frivil-

lig och anonym basis intervjuerna skulle ske.  

 

Konfidenskravet sker då studien anonymiseras i det skrivna resultatet genom att ge responden-

terna fingerade namn och att ej benämna vilken stad studien är genomförd i.  



 17 

 

Nyttjandekravet uppfylls då materialet efter intervjuerna kommer att raderas när c-uppsatsen är 

färdigställd och godkänd, Vetenskapsrådet (2011).  

Avidentifieringen som har skett är till för att säkerställa de personer som har valt att delta i stu-

dien och med respekt för individens egna åsikter och ovanstående etiska ställningstagande.   

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata  

Undersökningen har skett genom kvalitativ metod och det är intervjusvaren som har utgjort 

grunden till att sammanställa resultatet. Under resultat och analysdelen presenteras resultatet av 

intervjuerna. Den insamlade informationen, d v s intervjuerna, har transkriberats och sorterats 

efter frågeställningarna. Därefter så har materialet bearbetats med forskningsfrågorna som ut-

gångspunkt. Vidare så har detta sammanställts i resultatet för att sedermera möjliggöra analys-

arbetet med relevant litteratur och forskning från bakgrunden.   
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4 Resultat och analys  

Nedan presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Resultatet innefattar en kortfattad 

beskrivning av respondenternas bakgrund, samtliga studie- och yrkesvägledare beskrivs med 

fingerade namn. Varje forskningsfråga kommer att besvaras separat för att beskriva resultatet 

efter intervjuerna tydligt. Detta var också en hjälp i analysarbetet . Jag valde att väva ihop resul-

tat och analys för att med hjälp av teori, övrig litteratur och annan faktakunskap få fram kontex-

ten ur resultatintervjuerna i enlighet med Ekström och Larsson (2011).  

4.1 Presentation av studie- och yrkesvägledarna och deras ar-

bete 

 

Kalle har arbetat som studie- och yrkesvägledare inom samma grundskolenhet i 14 år. Detta är 

Kalles första arbetsplats som studie- och yrkesvägledare, tjänsten är på 80 %. Kalle har under en 

kortare period på ca ett år hoppat in på en annan skola när det funnits behov. Kalle tog sin stu-

die- och yrkesvägledareexamen år 1998.          

 

Stina är studie- och yrkesvägledare inom två skolenheter. Den ena skolan har Stina 80 % arbets-

tid på och den andra skolan arbetar Stina 20 %. Tidigare har Stina arbetat på andra skolenheter 

inom samma organisation. Stina tog sin examen år 1999.  

 

Anna arbetar inom samma organisation sedan många år tillbaka. Anna har provat olika skolen-

heter men det har alltid varit inom grundskolan. Idag arbetar Anna 100 % på en skolenhet.  

Anna tog sin examen år 2001.  

 

Björn arbetar på två skolenheter på 80 % respektive 20 %. Björn har provat några andra skolen-

heter inom organisationen tidigare. Björn har tidigare arbetat med elever i högre ålder. Björn tog 

sin examen år 2002. 
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4.2 Beskrivning av intervjusituationerna  

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive studie- och yrkesvägledares arbetsplats. Respon-

denterna var väl insatta i frågeställningarna och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 

diktafon. Varje enskild studie- och yrkesvägledare hade avsatt tid för dessa intervjuer.  

4.3 Resultat och analys 

4.3.1 Studie- och yrkesvägledares samarbete med lärarna och gruppers betydelse för sam-

arbete? 

Alla fyra respondenter hade någon form av samarbete med lärarna. Detta samarbete skedde 

oftast när studie- och yrkesvägledarna skulle ge ut information till elever om prao eller gymna-

sieutbildning. I intervjuerna påvisas att alla respondenter anser att samarbete med lärarna är en 

viktig del av arbetet. Endast Kalle var helt nöjd med samarbetet som det var. Anna, Stina och 

Björn hade ett närmare samarbete med lärarna när det gällde enskilda elever med svårighet att 

uppnå målen. Enligt skolverkets kvalitetsredovisning (2007) så påvisas just att studie- och yr-

kesvägledare ofta har ett begränsat samarbete med lärarna, men när det gäller samarbete med 

enskilda elever så är det en markant ökning, enligt lärarnas utsago i denna kvalitetsredovisning 

(ibid) så är en av orsakerna studie- och yrkesvägledarnas brist på tid på den egna skolenheten.  

 

Anna, Stina och Björn ansåg att de i första hand vände sig till lärare som de visste tyckte att 

studie- och yrkesvägledning var viktig del av skolan, detta för att få tid till att ge eleverna in-

formation i klassrummet.  Anna och Björn upplevde även att det var svårare på vissa skolor att 

få tillgång till lektionstid. Några av orsakerna till att respondenterna upplevde att detta var en 

svårighet, var hur olika skolkulturer fungerar och att lärarnas ålder kan vara en påverkande fak-

tor. Ju yngre lärarkår, ju lättare var det att få klassrumstid enligt respondenternas uppfattning. 

Stina svarade angående att vända sig till lärare.  

 

Ja det är ju en överlevnadsfråga. För hur mycket är jag beredd att stångas,  

inte slå mig blodig men visst är det kinkigare här än på tidigare skolor   

 

 

Anna svarade angående att vända sig till lärare gällande samarbete dem emellan: 
 

 

    Hur stor plats det får ta på skolan kanske har mer med kollegiatet att göra.   

 

 



 20 

Enligt Svedberg (2012) kan detta liknas med interpersonella zoner eller olika bubblor som en 

individ befinner sig i. Den sociala zonen beskriver samvaro med arbetskamrater. På arbetsplat-

ser så varierar bubblans storlek beroende på vilket förhållande man har till respektive arbets-

kamrat. Stinas och Annas interpersonella zon minskar i och med att det upplever svårigheter att 

vända sig till lärare på respektive skolenhet för att få klassrumstid.  

 

Björn, Anna och Stina önskade att samarbetet såg annorlunda ut. Stina och Anna önskade ibland 

att det fanns avsatt lektionstid som endast var till för studie- och yrkesvägledarna. Detta för att 

inte behöva be lärarna om att avvara tid från sina egna ämnen. 

Vidare ansåg även studie- och yrkesvägledarna att de måste vara anpassningsbara i sin roll för 

vilket tillfälle som passade att de klev in i helklass och delgav information till elever. Henryss-

sons (1994) undersökning påvisar att många av studie- och yrkesvägledarna upplever att de 

oftast får ta hela ansvaret för studie- och yrkesvägledningen på skolan utan hjälp från lärarna.  

I Skolverkets publikation (2008) belyses hur studie- och yrkesvägledare kan och ska vara en 

tillgång och resurs för lärarna genom att studie- och yrkesvägledarna utbildar lärarna. Detta 

belyste Stina i sin önskan att vara något av en konsult för lärarna, så lärarna fick information om 

utbildningar och yrken eftersom de träffade eleverna dagligen och på så vis kunde bredda ele-

vers perspektiv inför framtiden.  

 

Enligt Eisele (2007) så finns det två olika typer av påverkan det ena är den normativa påverkan 

som innebär att majoriteten använder sig av beteende som påverkansfaktor. Minoriteter däremot 

använder sig av informativ påverkan, som innebär att få människor att tänka annorlunda.  Detta 

kan avspegla sig i studie- och yrkesvägledarnas yrke då de är väldigt informativa i sin roll på 

skolorna.  På frågan om det fanns en önskan att samarbetet var annorlunda och vad det skulle 

innebära svarade Stina  

 

Ja man får drömma men sen får man alltid vara realist som helheten vad, har lärarna för 

uppgift 

Ju mer samarbete vi har, ju mer kan vi dra åt samma håll, varje ämne är ju intressant men 

det får ju inte bli navelskåderi.  

 

 

Genom att samtliga studie- och yrkesvägledare ansåg att det var viktigt att samarbeta med lära-

re, så stämmer det väl överens med hur resultatet visar i kvalitetsredovisningen (2007) och all-

männa råd (2009) från skolverket som beskriver att ett nära samarbete med lärarna främjar för 

elevers val för framtiden.  

 

Både Björn och Stina hänvisade till den nya skollagen (2010:800) som har tydliggjort att studie- 

och yrkesvägledningen ska ske redan i tidigare åldrar, och att diskussioner finns på Björns ena 

skolenhet, hur detta ska kunna ske i praktiken. Den nya skollagen innebär att studie- och yrkes-

vägledning ska ske till alla elever, förutom till förskoleklass. Men Björn och Stina gav även 

hänvisningar till kvalitetsredovisningar från Skolverket som påpekar att det är hela skolans an-

svar gällande studie- och yrkesvägledning.  
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Björn och Kalle ansåg att ett utökat samarbete skulle leda till att dels hinna lära känna eleverna 

lite bättre, men även att hinna ha fler vägledningssamtal med eleverna. Björn svarar på vad ett 

ökat samarbete skulle generera till: 

 

Ja, tid till mer samarbete skulle ge. Ja just det där med personliga kontakten, att man får 

lära känna eleverna och en enkel och bra relation så att de törs öppna upp.  

Detta tas även upp i publikationen från Skolverkets publikation (2007) att bristen på tid bland 

studie- och yrkesvägledare är en av orsaker till att det är lite samarbete mellan lärarna och väg-

ledarna.  Stina ansåg att om studieinformation låg på lärarna, så skulle även hon hinna möta fler 

elever i enskilda vägledningssamtal, men även att ett ökat samarbete gällande elever som ska ut 

på prao skulle höja kvalitén Stina beskriver: 

Jag sticker ut näsan när jag säger att det är dålig kvalité på prao överlag. Jag upplever 

många gånger att det är huvudsaken att eleverna kommer ut på prao, sen var dom får ut av 

det är inte så många så intresserade av.  

Resultatet påvisar att samtliga respondenter konstaterade att det fanns ett samarbete med lärarna 

men att det var i väldigt liten utsträckning. Samarbetet var koncentrerat till helklassinformation 

eller enstaka elevers behov av hjälp och stöd gällande studiegången. I Skolverkets kvalitets-

granskning (2007) belyses praon som bristfällig i skolorna, då för och efterarbetet gällande pra-

on inte har fungerat i skolan i enlighet med det Stina berättar, att det måst ske en förändring i 

samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare för att stärka upp hur ansvarsfördel-

ningen är gällande praon.  

 

Samtliga respondenter hade en önskan om att samarbetet skulle vara annorlunda. Angelöw 

(2006) beskriver hur viktigt det är att samarbeta för individers hälsa, samarbetet kan även leda 

till ett positivare arbetsklimat. Att få tillhöra en grupp skapar även en ”Överensstämmelse till 

vara behövd och en känsla av samhörighet. Gruppidentiteten är en viktig aspekt för att skapa 

sammanhållning” Eisele (2007: 90) 

  

 Merparten av respondenterna vänder sig till lärare som anser att studie- och yrkesvägledning är 

en viktig del i skolan för eleverna. Enligt Schutz (1997) så finns det en rad olika faktorer som 

påverkar hur samarbete sker i olika former och varför det uppstår olikheter i vad individer anser 

är viktigt i en organisation. Medlemmarna kan ha gemensamma mål men att det är individers 

attityder till varandra som avgör hur samarbetet utvecklas.(Ibid) 

 

Genom att samtliga respondenter tillhör, eller tidigare tillhört någon from av grupp på arbets-

platsen och att det tycker att detta har fungerat bra, samt att det visar i resultatet att den studie- 

och yrkesvägledare som inte tillhör någon grupp i dagsläget hade en önskan om att delta i 

grupp. Så stämmer det väl överens med det som Svedberg (2012) belyser om hur viktigt det är 

för individen att få känna delaktighet genom att känna grupptillhörighet vilket genererar i en 

trygghet för individen.  
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Samtliga studie- och yrkesvägledare tillhör en formell grupp som innebär att det finns ett syfte 

för gruppen, varje enskild skolenhet kan därmed definieras som en formell grupp. Trots detta så 

ingår studie- och yrkesvägledarna även i en så kallad informell grupp som innebär att studie- 

och yrkesvägledarna bildar grupper med andra på skolenheterna, dock betyder detta inte att det 

ingår i arbetslag eller ledningsgrupp utan att respektive individ söker sig till de människor som 

de kan ha gemensamma intressen med eller på annat vis känna delaktighet inom arbetsplasten 

och skolan.  

Effekterna av att känna tillhörighet beskriver Elise (2007) genom att tillhöra en grupp kan detta 

även skapa en överenskommelse till att känna sig behövd och en samhörighet. Detta kan appli-

ceras på vilken grupp eller organisation som helst, med denna utgångspunkt så beskriver Elise 

vidare att en grupp är viktig för den egna identiteten, då gruppen skapar en sammanhållning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

4.3.2 Studie- och yrkesvägledarnas samarbete med ledning och studie- och yrkesvägledar-

nas kompetens 

 

Under intervjun fick respondenterna svara på hur samarbetet fungerade med ledningen på re-

spektive skolenhet.  

Detta var för att ta reda på om studie- och yrkesvägledarna kunde vara med och påverka sin 

egen arbetssituation tillsammans med sin närmaste chef. Författaren ville även undersöka i in-

tervjun om respondenterna anser att lärare och ledningsgruppen vet vilken kompetens studie- 

och yrkesvägledare har. Samtliga respondenter ansåg att ledningen kunde vara med och påverka 

hur samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledarna ska se ut, men att ledningen inte 

gjorde det i någon större utsträckning i dagsläget.  

Samtliga respondenter hade biträdande rektor som sin närmaste chef. Stina svarade på frågan 

vem som var hennes närmaste chef: 

 

Det är biträdande som har fått mig under sina vingar, jag tycker inte att det är så väldigt 

nära samarbete där måste jag säga. 

Både Stina och Björn ansåg att de hade försökt vända sig till ledningen utan resultat.  Stina upp-

levde att hon hade vänt sig till sin biträdande chef så många gånger utan resultat till förändring.  

När detta inte fungerar på ett önskvärt sätt, leder det till en känsla av uppgivenhet som i Stinas 

uttalande: 

Att om man slåss med stora drakar det är bättre då att tampas med frågor som faktiskt kan 

komma fram på. För det är väldigt jobbigt att ständigt, ständigt tampas med frågor som inte 

ger någon respons.  

Detta stämmer väl överens med Henryssons (1996) undersökning hur studie- och yrkesvägleda-

re har sökt respons hos ledning men att gensvaren uteblir.  

Anna och Kalle upplevde att de hade ett fungerande samarbete tillsammans med sin närmaste 

chef. Kalle berättar att han fått en relativt ny chef som han har informerat om hur hans arbete ser 

ut, och att samarbetet fungerar bra. Anna berättar att hon gärna förankrar hos ledningen för att 

kunna arbeta vidare med vissa frågeställningar. Men att det ibland tog väldigt lång tid innan hon 

fick respons. Detta stämmer väl överens med det Nilsson (i Lundahl (Red) 2010) och Henrysson 

(1996) beskriver att samarbete med ledningen ser väldigt olika ut beroende på hur beslutsfattar-

na ser på vägledning inom organisationen.  

Gällande studie- och yrkesvägledarnas kompetens så är det endast Kalle som anser att lärarna 

och ledning vet vilken kompetens han besitter och att hans arbetsuppgifter stämmer väl överens 

med det uppdrag han utför. 

Anna, Stina och Björn anser att ledningen inte riktigt vet vad studie- och yrkesvägledarna har 

för kompetens. Björn svarade följande  

 

Ja det har man ingen aning om, men dom upptäcker det i diskussionerna. Ja det känner jag 

ofta att de pratar över mitt huvud eller pratar och tror att jag inte har kunskap. Men på den 

andra skolan blir jag tillfrågad flera gånger om att ta dagar för att undervisa lärare till ex-

empel nya skollagen. 
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Schutz (1997) beskriver kompetens som förmågan att individen kan fatta egna beslut. Belöning-

ar och komplimanger påvisar att chefen bekräftar en individs förmåga att vara kompetent till 

den uppgift den utför. Dock speglas även kompetensen utifrån hur individen upplever sig själv. 

Beskrivningar som intelligent och stark är förknippat enligt Schutz med kompetens. Anna ut-

tryckte att hon var stark i sin roll som studie- och yrkesvägledare och att detta var en nödvän-

dighet då hon inte fick den respons hon önskade av sin närmaste chef.   

 

 

Sammanfattningsvis så anser Anna, Stina och Björn att deras närmaste chefer inte har vetskap 

om vilken kunskap de besitter som studie- och yrkesvägledare, och att de upplever att de ibland 

får vänta innan de får respons på olika frågeställningar och förslag som de lägger fram i led-

ningsgruppen. Eller som Stina förklarar att hon har vänt sig så många gånger till sina chefer och 

anser att det är inte aktuellt längre då hon upplever att responsen uteblir. Detta kan appliceras på 

det Angelöw (2006) beskriver gällande hur ledaren inom organisationen har huvudansvaret för 

att skapa arbetsglädje på arbetsplasten. Skapas arbetsglädje på arbete kan det vara lättare att 

relatera och ha en förförståelse för varandras arbeten. Personen som är utsedd för att leda är 

därför nyckelpersonen och har därför ansvar för sin medarbetare som i denna undersökning är 

studie- och yrkesvägledare. 

Vidare ansåg samtliga respondenter att ledningen kunde vara med och bidra i en större utsträck-

ning till ett ökat samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägledare.    
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4.3.3 Studie- och yrkesvägledarnas egen känsla av tillhörighet på skolan 

 

I undersökningen så fick respondenterna svara på frågan om de kände tillhörighet och delaktig-

het på skolan. Tre av respondenterna Stina, Björn och Kalle känner sig delaktiga i skolans arbe-

te och en tillhörighet. Stina svarar att hon brukar göra sig delaktig men känner sig ensam i sin 

yrkesroll. Anna upplever att hon gör sig delaktig genom att ta dela av information och svara på 

frågeställningar o s v från skolans ledning och lärarna.  

Björn beskriver skillnaden mellan sin tidigare arbetsplats och de två nuvarande skolor han arbe-

tar på. På frågan om tillhörighet svarar Björn: 

Ähh det är en ensam roll om jag jämför med X där jag arbetade tidigare. Där är ett helt an-

nat teamarbete………… Det är så svårt att hinna med, jag missar väldigt ofta så jag inte har 

heltid på alla ställen……… 

Enligt Schutz (1997) är det första stadiumet till att känna tillhörighet, är när en grupp utvecklas 

eller bildas. Å ena sidan är detta stadium särskilt viktigt för hur det fortsatta arbetet kommer att 

se ut, genom att det är nu som individ väljer om den vill tillhöra eller stå utanför gruppen. Å 

andra sidan avgör gruppen i vilken grad av att tillhöra individen som tillkommer i en ny grupp 

får. Schutz menar att det finns två ändamål, den ena är den rationella sidan som innebär att in-

dividen föredrar kontakt med andra eller inte. Den andra sidan kallas den defensiva sidan som 

innebär att individen känner en oro inför att tillhöra en grupp eller inte. Om den defensiva sidan 

är större kommer personen inte arbeta mot att bli delaktig. Men detta kan bero på en omedve-

tenhet från individens sida. Schutz omnämner att känna tillhörighet i en grupp eller organisation 

är lika med att individen känner sig betydelsefulla i den profession den befinner sig i organisa-

tionen. Likaså benämner Antonovsky (1999) hur viktigt det är för en individ att känna menings-

fullhet för att kunna känna sig delaktig på sin arbetsplats. Detta kan kopplas samman med att 

studie- och yrkesvägledarna är ensamma i sin profession och att de ofta står utanför en relativt 

stor del av personalen som utgör lärarstaben, ett närmare samarbete med lärare kan bidra till att 

studie- och yrkesvägledare i större utsträckning känner sig delaktiga och en tillhörighet i perso-

nalgruppen. (Ibid). 

 

Samtliga respondenter har vid något tillfälle tillhört ett arbetslag eller ledningsgrupp. Idag till-

hör Kalle arbetslaget svenska/samhällskunskap och Björn som arbetar på två olika skolor till hör 

på den ena skolan ett arbetslag som kallar sig lilla gruppen men ingår i en större grupp på den 

andra skolan. Björn utrycker att det är skillnader i olika grupper 

           Ja det är ju lättare i den lilla gruppen än den stora naturligtvis. 

Detta stämmer väl överens med det Svedberg (2012) beskriver om hur individer blir utsatta i en 

stor grupp, och individens egna tolkningar av andra människor är densamma som i en liten 

grupp dock är det fler intryck som ska bearbetas. I den stora gruppen så förstärks den egna rol-

len vilket innebär att lustigkurren blir ännu lustigare, den tystare ännu tystare o s v. Detta i sin 

tur leder till att individen har svårt att bli tydlig i sin egen roll. Till skillnad från en liten grupp 

där alla medlemmarna känner varandra mer personligt och kan på så vis göra sin röst hörd på ett 

mer naturligt sätt. Detta kan vara en av orsakerna till att Björn upplever att det är lättare att arbe-
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ta i en liten grupp än i den stora gruppen. Detta är samstämmigt med Heinskou och Visholm 

(2005) som beskriver att i stora grupper finns en stående dagordning och att medlemmarna i en 

stor grupp kan få svårt att få respons på det man säger när hela gruppen är samlad, och att det 

särskiljer sig i samarbete i den lilla gruppen, där medlemmarna kan uppleva att de pratar på 

samma språk.(Ibid) 

 

Stina tillhör administrationsarbetslaget men enligt respondenten är detta endast en lokalmässig 

fråga då sjuksköterska, administration och studie- och yrkesvägledning sitter i samma byggnad. 

På den andra skolan Stina arbetar på ingår hon inte i något arbetslag. Anna har tidigare både 

tillhört ett arbetslag och ledningsgruppen men tillhör i dagläget varken det ena eller det andra 

men skulle vilja ingå i ett arbetslag igen. Angelöw (2006) beskriver inom socialpsykologin att 

delaktighet är en grundläggande strategi för att utvecklas på en arbetsplats. Omfattningen av 

delaktighet på arbetet kan vara påverkande till en friskare arbetsplats och stärka glädjen i sitt 

dagliga arbete. (Ibid).   

 

Sammanfattningsvis så utrycker alla respondenter att de känner sig delaktiga i skolans arbete, 

men att det kan variera stort beroende på vilken skola studie- och yrkesvägledaren arbetar på. 

Det är inte en självklarhet eller att det sker per automatik att studie- och yrkesvägledarna ska 

ingå i ett arbetslag eller en ledningsgrupp då det arbetar på skolorna. Däremot hade samtliga 

respondenter en önskan att tillhöra ett arbetslag eller en ledningsgrupp. Eisele (2007) beskriver 

hur gruppidentitet påverkar känslan av att känna en samhörighet inom den egna arbetsplatsen 

och detta visar på hur viktigt det är för studie- och yrkesvägledarna att ingå i någon form av 

arbetslag eller annan grupp. 

 Detta påvisar även Svedberg (2012) i sin beskrivning, vikten av att tillhöra en grupp, då grup-

per skapar en identitet för den enskilda individen, en så kallad gruppidentitet som innefattar 

gruppens utvecklingsuppgifter som innehåller samspel, arbetsinnehåll och mening i den egna 

organisationen.(Ibid)  
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5 Slutsats  

Nedan kommer jag att redogöra för om antagande stämde överens med resultatet. Slutsatserna 

behandlas utifrån resultat och analysarbete, vidare kommer varje forskningsfråga att behandlas 

separat. Detta för att möjliggöra om forskningsfrågorna har kunnat besvaras i undersökningen, 

anknytande faktalitteratur och tidigare forskning kommer att möta upp vid varje separat forsk-

ningsfråga gällande redovisningen i slutsatsen.  

5.1 Antagande 

Studiens antagande var följande, det är en rad olika faktorer som troligtvis kan påverka hur 

samarbetet fungerar mellan studie- och yrkesvägledare och lärare inom skolan. Eventuellt kan 

studie- och yrkesvägledares egna upplevelser bero på om det finns ledning och lärare som anser 

att studie- och yrkesvägledning är en viktig del inom skolan, och om att de har en förförståelse 

för vilken kompetens studie- och yrkesvägledaren har.   

 

Att det skulle vara en enskild händelse eller enskilda faktorer som påverkar hur samarbetet sker 

är inte troligt utan att det är flera faktorer som ligger till grund för samarbetes möjligheter. Det 

stämmer överens med resultatet eftersom varje enskild vägledare hade olika utgångspunkter 

beroende på vilken skolenhet respektive studie- och yrkesvägledare arbetar på. Att det är studie- 

och yrkesvägledarnas egna upplevelser som det beror på om det finns ledning och lärare som 

sluter upp i att anse att studie- och yrkesvägledningen är viktig, är till ena delen rätt i hypotesen 

eftersom individen styr över sin egen verklighet, dock framkommer det tydligt att det varierar 

hur studie- och yrkesvägledarna upplever att både ledning och lärarna har förståelse för deras 

profession och deras kompetens.  

Så därför kan antagandet väl stämma överens med hur resultatet i undersökningen blev, då det 

tyder på att de två största faktorerna av påverkan, för studie- och yrkesvägledarna är hur lärare 

och ledning anser är viktigt i studie- och yrkesvägledning på respektive skolenhet.  
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5.2 Forskningsfrågorna besvaras  

Hur upplever studie- och yrkesvägledarna samarbetet med lärarna? 

 

Den första forskningsfrågan berörde om studie- och yrkesvägledarna upplever att det har ett 

samarbete med lärarna på skolan.  

 

Samtliga studie- och yrkesvägledare upplever att de har någon form av samarbete med lärarna. 

Däremot sker inte samarbetet i så stor utsträckning, utan att det oftast begränsas till enskilda 

elever då det fanns behov av stöd i studiegången, vilket även framkommer i skolverkets kvali-

tetsredovisning (2007) och studie- och yrkesvägledning hela skolan ansvar (2009).   

Det går att dra slutsatsen att samtliga studie- och yrkesvägledare anser att det är viktigt att det 

finns ett samarbete mellan dem själva och lärarna, och att det finns ett behov utifrån studie- och 

yrkesvägledarnas perspektiv att det eventuellt behöver förändras och tydliggöras.   

Det påvisas även hur viktigt det är att ett samarbete mellan lärare och studie- och yrkesvägleda-

re fungerar då individer påverkas av olika gruppers dynamiker, vilket stämmer väl överens med 

det Svedberg (2012), Schutz (1997), Sletta och Stensaasen (2008) och Henrysson (1996) bely-

ser. Sedermera finns det begränsning av att antalet deltagare var få, ju fler deltagare ju större 

bredd om hur den allmänna uppfattningen hur studie- och yrkesvägledare upplever samarbete 

med lärare. 

 

 

 

Hur påverkas studie- och yrkesvägledarna av hur lärare och ledning ser på deras kompe-

tens?  

 

Den andra forskningsfrågan skulle svara upp om studie- och yrkesvägledarna påverkas av hur 

lärare och ledningen på skolan ser på vägledarnas kunskaper. 

 

Tre av fyra studie- och yrkesvägledare förmodade att varken lärare eller ledning visste vilken 

kompetens studie- och yrkesvägledarna har, detta påvisas även i Skolverkets kvalitetsredovis-

ning (2007), Henrysson (1996) och Nilsson (i Lundahl (Red) 2010) som belyser att lärare eller 

ledning ofta inte har vetskap om vilken kompetens studie- och yrkesvägledaren har. Slutsatsen 

som kan dras av detta, är att det har genomförts många undersökningar, publikationer och av-

handlingar men att det inte genererat till hur organisation, ledning och lärare ska förhållas sig till 

detta. Begränsningarna till hur organisation, lärare, ledning ska förhålla sig studie- och yrkes-

vägledare professionen kan vara att många anser att om de har anställt en studie- och yrkesväg-

ledare för uppdraget så är det den individen som ska utföra uppdraget.  

Begränsningarna i undersökningen är de fyra individernas upplevelser om hur samarbetet sker 

inom respektive skolenhet.   
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Känner studie- och yrkesvägledarna tillhörighet i skolans verksamhet? 

 

Den tredje forskningsfrågan skulle besvara om studie- och yrkesvägledarna känner tillhörighet 

inom skolan de arbetar på. Tillhörigheten var till för att beskriva studie- och yrkesvägledarnas 

egen känsla av delaktighet i skolan.  

 

Samtliga studie- och yrkesvägledare känner att de upplever en tillhörighet i skolans organisa-

tion. Däremot kände en av vägledarna att hon gjorde sig delaktig själv genom att ta del av in-

formation och frågor som rör skolan som helhet. Detta framgår även i kvalitetsredovisningen 

(2007) och Nilsson (i Lundahl (Red) 2010) som beskriver att det oftast är baserat på hur led-

ningen ser på studie- och yrkesvägledning, och att detta bland annat utgör hur tillhörigheten ser 

ut för studie- och yrkesvägledarna. Både Schutz (1997) och Antonovsky (1999) berör hur tillhö-

righet och delaktighet är viktiga delar i en individs liv då det framgår att utan dessa ingredienser 

så kan individens meningsfylldhet minska för de uppdrag den ska utföra, utan meningsfylldhet i 

de uppdrag som studie- och yrkesvägledare ska utföra så anar jag att det kan uppstå brister i 

studie- och yrkesvägledningen för eleverna.  

 

 

 

 

Sammanfattning 

 
 

Samtliga forskningsfrågor har besvarats och mötts upp av syftet som innefattade om studie- och 

yrkesvägledare känner delaktighet inom skolans sfär.  Resultatet av intervjuerna påvisar att det 

har varit möjligt att dra paralleller mellan respondenternas svar och tidigare genomförda kvali-

tetsgranskningar genomförda av Skolverket och relevant forskning samt litteratur. Det fram-

kommer genom granskningarna att studie- och yrkesvägledning på skolorna skiljer sig stort 

beroende på organisation, ledning och hur lärare ser på studie- och yrkesväglednings funktion 

på skolan. 



 30 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet är fyra individers åsikter om hur de ser på samarbete, kompetens och hur de uppfattar 

ledning inom respektive skolenhet.  

 

Genom tydligheten och förändringen i den nya skollagen (2010:800) gällande hur studie- och 

yrkesvägledningen ska ske, är det inte tydligt nog för hur organisationerna ska tolka de direktiv 

som finns? Den rad av kvalitetsredovisningar och publikationer som Skolverket har gett ut, har 

de fått den genomslagskraft de har eftersträvat gällande utvecklingen av studie- och yrkesväg-

ledning i skolan? Den röda tråden i dessa skrifter är att studie- och yrkesvägledning ”är hela 

skolans ansvar”.  Genom att samhället ställer allt större krav på den enskilda individen, är det 

viktigt att samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare startar tidigt i skolan för att 

elever ska kunna göra välgrundade val inför framtiden.  

 

Forskningsfrågorna påvisar att det fanns en sammanhängande kontext i att få relevant informa-

tion hur studie- och yrkesvägledarna upplever sin situation, och att de blir påverkade av hur de 

blir bemötta samt vilken respons de får av sin närmaste chef, att tre av fyra studie- och yrkes-

vägledare anser att deras närmaste chef inte vet vilken kompetens de besitter, och att detta resul-

tat inte är unik vilket stämmer med tidigare undersökningar som genomförts. Vad är det som 

gör att de flesta av respondenterna känner att de inte får respons från ledningen? Detta är något 

som skulle behöva undersökas vidare. 

 

Däremot måste studie- och yrkesvägledaren påvisa tydligare vilken kunskap individen har, detta 

hade behövts lyftas fram i undersökningen, vad studie- och yrkesvägledarna gör själva för att 

påvisa kompetensen. Gällande samarbetet med lärarna hade det varit intressant att få ta del av 

lärarnas åsikter på respektive respondents skolenhet för att kunna göra en jämförelse hur de 

upplever samarbete och vad det är som påverkar.    

Att tre av fyra studie- och yrkesvägledare upplevde att det var ett bristande samarbete mellan 

dem själva och lärare, var inte för mig främmande då jag tagit del av raden publikationer, av-

handlingar och studentlitteratur som påvisar det samma. 

Kalle var den studie- och yrkesvägledare som var mest nöjd av alla vägledare och jag undrar 

vad det är som gör att Kalle är mest nöjd? Kan det vara att han känner sig delaktig i stor ut-

sträckning både bland lärare samt ledning eller är det att Kalle får tillträde till klassrumstid i den 

utsträckning han önskar? Eller kan det bero på andra orsaker, t.ex. att Kalle har valt att stanna på 

samma arbetsplats i fjorton år och är nöjd i sin profession?  
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6.2 Metoddiskussion 

Jag valde att ha kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer i undersökningen, detta för att 

få ta del av så mycket information som möjligt från respektive respondent. Det var en bra metod 

då jag troligtvis fick mycket information då respondenterna kände en trygghet i intervjusituatio-

nen. Däremot har jag kunnat ha fler och djupare frågor som rörde respondenternas tidigare upp-

levelser av samarbeten, tillhörighet och delaktighet på andra arbetsplatser som de har arbetat på 

tidigare, detta för att få ett historiskt perspektiv med ett holistiskt synsätt i slutdiskussionen an-

gående varje enskild respondent.  

Att intervjua fler respondenter skulle troligtvis ha lett till ett större underlag i resultat och analys 

delen. Detta hade varit önskvärt och intressant, dock var det tidsaspekten som var avgörande 

faktorn för antalet respondenter som deltog.  

 Hade jag i stället valt kvantitativ metod och valt enkäter så hade jag kunnat bredda undersök-

ningen till att fler respondenter hade deltagit och på så vis fått ett större urval i resultatet. Emel-

lertid hade detta nog inte gett samma upplysande och tillförlitlig information från respondenter-

na. Detta på grund av att respondenterna då hade varit mer styrda i att svara. 

6.3 Framtidsdiskussion 

Efter att ha tagit del av en rad olika publikationer och kvalitetsredovisningar som beskriver stu-

die- och yrkesvägledarnas yrkesroll kontra hur resultatet efter intervjuerna har utfallit, så anser 

jag att det är positivt att lärarnas riksförbund vill införa legitimation för studie- och yrkesvägle-

darna likaså som det är på väg att ske för lärarkåren. Detta för att de eventuellt kan säkerställa 

studie- och yrkesvägledarnas profession i skolorna.  

Trots tydligheten i skollagen om studie- och yrkesvägledarnas uppdrag och roll, och att skolver-

ket genomfört en rad olika undersökningar och redogjort i kvalitetsredovisningar så räcker det 

troligtvis inte för att implementera hur studie- och yrkesvägledningen ska ske tillsammans med 

övrig personal på skolan.  

Jag anser för att det ska en förändring måste exempelvis rektorer och lärare ta del av vad studie- 

och yrkesprofessionen innehåller. Samt vad målet är med studie- och yrkesvägledare inom sko-

lan är, för att på bästa sätt kunna ingå i en helhetssyn för eleverna och organisationen. Samt för 

att säkerställa att elever gör mer genomtänkta val gällande utbildningar och yrken. Genom att 

det i dagens samhälle ställer allt större krav på att individen gör ”rätt” val tidigt. Så ställs det i 

sin tur högre krav på skolans helhetsansvar. Jag tror vidare att detta i sin tur skulle generera till 

en samhällsbesparing då individer väljer ”rätt” väg tidigare och förhoppningsvis kan detta leda 

till minskad arbetslösheten som är en växande faktor i Sverige idag.  

 

För framtida forskning vore det intressant att få ta del av en större undersökning om det finns 

några markanta skillnader mellan hur studie- och yrkesvägledarna upplever det inom grundskola 
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kontra hur studie- och yrkesvägledarnas upplevelser är av samarbete med lärare och ledning 

inom gymnasieskolan.  Följande frågeställningar vore intressant att få undersöka närmare, hur 

arbetar studie- och yrkesvägledare inom gymnasieskolan för att främja till samarbete med lära-

re? Hur arbetar studie- och yrkesvägledare inom grundskolan för att främja till samarbete med 

lärare? 

Många av kvalitetsredovisningarna och undersökningarna belyser vad lärare och organisationen 

gör eller inte gör för att främja samarbete, eller rådande brister som finns. Men vad gör studie- 

och yrkesvägledarna för att främja till ett samarbete? Finns det idag aktuell information om 

detta?  
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Missivbrev 
Bilaga1(2) 

 

Hej! 

 

 

Mitt namn är Lena Karlström och jag studerar på studie- och yrkesvägledareprogram-

met vid Stockholms universitet, sista terminen.  

Anledningen till att jag kontaktar dig är för mitt kommande examensarbete i form av C- 

uppsats.  

 

Jag vänder mig till dig eftersom jag är intresserad av att genomföra en kvalitativ studie 

inom området studie- och yrkesvägledning och samarbete inom skolan, och för att möj-

liggöra detta hoppas jag att få intervjua dig.  

Intervjun kommer att ta ungefär ca 45 min – 60 min i anspråk.  

Jag vill gärna kontakta dig per telefon eller mail för att boka in tid för intervjutillfället 

och översända frågeställningarna.  

Samtalet kan komma att spelas in efter samtycke, detta för att underlätta i mitt arbete i 

att sammanställa resultatet.  

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar Lena Karlström 

 

 

 

 

Mail: xxxxxxxxxxxxx 

Tele: 070-xxxxxxxx
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Bilaga2(2) 

  Intervjufrågor      

 Hur ser din roll ut i organisationen? 

 Kan du vara med och påverka ditt arbete? (Beskriv) 

 Vad anser du är viktigt med studie- och yrkesvägledning.? 

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

te? 

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

re?  

 Önskar du att ert samarbete såg annorlunda ut? 

 Tror du att ett ökat/minskat samarbete skulle göra någon skillnad för ditt arbete som 

vägledare? 

 Önskar du att du kunde vara med och påverka mer i din roll som studie- och yrkes-

vägledare? 

 Känner du dig delaktig i arbete på skolan? 

 Om ja beskriv detta. 

 Om nej beskriv detta och hur du skulle vilja att det var? 

 Känner du tillhörighet inom skolan?  

 Känner du att du får den tiden du behöver av pedagogerna/lärarna för att kunna utfö-

ra ditt eget arbete som vägledare? 

 Anser du att lärarna eller övrig personal skulle behöva veta vilken kompetens du 

besitter?  

 Anser du att det är en ledningsfråga att utveckla eventuella samarbeten inom skola? 


