
Institutionen för pedagogik och didaktik 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Examensarbete 15 hp 

”Vägledare tenderar att bli väldigt neutrala” 

Vårterminen 2013 

Handledare: Christian Lundahl 

Examinator: Jonas Engman 

”Career counselors tend to be very neutral”  

”Vägledare tenderar att bli 

väldigt neutrala” 
En studie om vilka förväntningar rektorer  

inom gymnasieskolan har på  

studie- och yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag och hur  

de kan påverka detta genom sitt ledarskap. 

 

Matilda Arenrot Hjälte och Josefine Johansson



 

 

”Vägledare tenderar att bli  

väldigt neutrala” 
En studie om vilka förväntningar rektorer  

inom gymnasieskolan har på  

studie- och yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag och hur 

de kan påverka detta genom sitt ledarskap. 

 

Matilda Arenrot Hjälte och Josefine Johansson 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur rektorer kan påverka studie- och yrkesvägledares yrkesroll 

och uppdrag inom gymnasieskolan. En jämförelse av kommunala gymnasieskolor och fristående 

gymnasieskolor har även gjorts och skillnader kan påvisas. Genom en kvalitativ metod i form av 

intervjuer har vi fått en djupare förståelse för detta fenomen. Studien grundar sig på 6 intervjuer med 

rektorer i en medelstor stad i mellersta Sverige. Resultatet visar på att rektorer inte har fått rätt 

förutsättningar från varken stat, huvudmän eller rektorsutbildning för att förstå studie- och 

yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag. Det framkommer även att förväntningarna på en studie- och 

yrkesvägledare är många och vissa är motstridiga i jämförelse med teorier, litteratur och tidigare 

forskning. Detta kan bero på att studie- och yrkesvägledarrollen är otydlig, att rektorer inte är 

uppdaterade på de mål- och styrdokument som är framtagna för den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten samt att de inte använder sitt ledarskap för att tydliggöra studie- och yrkesvägledares 

position. Det framkommer även att kommunala skolor satsar mer på samverkan medan fristående 

skolor vill att studie- och yrkesvägledare ska fokusera på mer konkreta arbetsuppgifter relaterade till 

studie- och yrkesvägledning. Resultatet pekar även på att vissa rektorer är missnöjda med yrkesrollen, 

att studie- och yrkesvägledare är för neutrala och att yrkesrollen behöver utvecklas och uppdateras.  
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“Career counselors tend to be 

very neutral” 
A study of what expectations principals in Upper Secondary Schools 

have on career counselors’ professional role and assignments and how 

they can influence this through their leadership.  

 

 

Matilda Arenrot Hjälte and Josefine Johansson 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to highlight how principals can influence career counselors’ professional 

role and assignments in Upper Secondary School. A comparison of independent and municipal 

secondary schools has also been made and the differences can be demonstrated. We have gained a 

deeper understanding through a qualitative research method in the form of interviews. The study is 

based on 6 interviews with principals in a medium-sized city in central Sweden. The results show that 

principals don’t have the right conditions from the government, their principals or the principal 

education to understand the career counselors’ professional role and assignments. It also reveals that 

expectations on a career counselor are many and some are contradictory in comparison with theories, 

literature and previous research. This may be due to an unclear professional role, that the principals are 

not updated on the governing documents which are designed for the career counselors’ assignments 

and the principals do not use their leadership to clarify the career counselors’ position. It also reveals 

that municipal schools put more value in collaboration while principals in independent schools want 

their counselor to focus on more specific assignments related to career counseling. The result also 

indicates that some principals are dissatisfied with the professional role, they think that the career 

counselor is far too neutral and that the professional role needs to be evolved and updated. 
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1. Inledning  
 

Studenterna som startade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet hösten 

2010 börjar nu närma sig sin examen, i juni kommer vi gå ut som nyexaminerade studie- och 

yrkesvägledare. Efter de praktikperioder som har ägt rum och den erfarenhet av yrkesområdet som 

hittills har förvärvats ställer vi oss följande frågor: Vilka förväntningar har våra blivande chefer på 

studie- och yrkesvägledarrollen och vilka krav ställer de på oss som vägledare? Vilka arbetsuppgifter 

anser de att vi ska utföra hur kan rektorer genom sitt ledarskap påverka studie- och yrkesvägledarens 

yrkesroll och position inom skolverksamheten? Skiljer detta sig beroende på om vi kommer arbeta på 

en kommunal skola eller fristående skola? 

 

Intresset för denna studie väcktes genom den artikel som Karin Nilsson (2012) skrev i 

Arbetsförmedlingens fackliga tidsskrift Arbetsmarknaden. Artikeln nämner att Skolverket genomförde 

en undersökning under 2011 där totalt 460 rektorer deltog. Skolverket frågade om de kände till de 

allmänna råden som har arbetats fram för att fungera som måldokument och ge riktlinjer på hur den 

studie- och yrkesorienterande verksamheten skall utformas och organiseras i skolverksamheten. Deras 

undersökning visade att endast 220 rektorer hade kännedom om dessa allmänna råd. Detta anser vi är 

oroväckande och vi började genast fundera på hur det kommer påverka oss när vi snart ska träda in på 

arbetsmarknaden? Kan det vara så att rektorer inte förstår vår yrkesroll och kommer vi få en möjlighet 

att arbeta med studie- och yrkesvägledningens syfte enligt Vance. R. Peavys (2004) beskrivning? 
 

”Syftet med vägledning är att hjälpa människor att utvärdera, acceptera och förändra olika sidor hos sig 

själva, sitt förhållande till andra och de ramar som omger deras liv” 

 

(Peavy 2004, s 19) 

1.1 Val av problemområde 
 

Inför denna studie vi upptäckt flera intressanta problemområden. Det första problemet är att 

styrdokumenten med åren har blivit alltmer diffusa gällande studie- och yrkesvägledningens 

utformning. Detta kan bero på den decentralisering av skolan som skedde under 1990-talet. Maria Jarl, 

Hanna Kjellgren och Ann Quennerstedt skriver i Jon Pierre (2007) att ansvarsfördelningen över skolan 

förändrades och stora delar av ansvaret tilldelades kommuner och privata aktörer. Det ledde till att 

rektorer nu fick en större del i att utforma skolverksamheten, tolka de styrdokument som staten 

utformat samt fördela skolans resurser. Skolverksamheten gick från att vara regelbetonat styrd till att 

bli mål- och resultatstyrd. (Pierre, 2007)  

 

Skolinspektionen (2012) genomför regelbundet granskningar av skolverksamhetens kvalité och 

måluppfyllelse. Enligt granskningen 2012 fanns det brister i styrningen av skolverksamheten både 

gällande rektorers ledarskap samt huvudmännens ansvarstagande. I rapporten framkommer det att 90 

procent av de kommuner som deltagit i undersökningen inte följer upp resultat eller vidtar åtgärder för 

att skolor och verksamheter ska nå de nationella målen. Det framkommer även att drygt 60 procent av 

rektorerna vill ha ett större stöd från sina huvudmän och att många av dem är hårt belastade i sitt 

arbete, 28 av 30 rektorer arbetar mer än 40 timmar per vecka.  

 

Det vi ställer oss frågande till är om rektorer har fått tillräckliga förutsättningar för att hantera det 

ansvarsfulla uppdraget?  Vad anser rektorerna? Ger exempelvis rektorsutbildningen tillräckliga 

förkunskaper? Vilket stöd får de från sina respektive huvudmän? Vi funderar på om rektorer tror att 

fristående skolor fördelar resurserna annorlunda gentemot kommunala skolor?  Kan det vara så att 

fristående skolor inte satsar på studie- och yrkesvägledning i samma utsträckning och kan detta i så 

fall bero på huvudmännens sätt att prioritera?  
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Den sistnämnda frågeställningen grundar vi på den statistik som är framtagen från Skolverkets 

databas, där vi kan se att andelen behöriga studie- och yrkesvägledare med heltidstjänst skiljer sig 

markant, kommunala skolor har 84 procent medan fristående skolor endast har 55 procent. 
1
 

 

Enligt Nilssons (2012) artikel som nämns i inledningen framkommer det att rektorer har bristande 

vetskap om de allmänna råden. Är det så att rektorer även har bristande vetskap om de mål- och 

styrdokument som är framtagna för den studie- och yrkesvägledande verksamheten? Skolverket 

(2008) belyser att nationella mål och riktlinjer som finns för skolan inte specifikt pekar ut vad som är 

studie- och yrkesvägledning och hur verksamheten ska organiseras. Följande citat visar på att det 

därför kan uppstå missförstånd mellan beslutsfattare och studie- och yrkesvägledare: 

 
”Studie- och yrkesvägledningen är en verksamhet och ett utvecklingsområde där missförstånd lätt uppstår 

[…] Det behövs en definition som tydliggör syftet med studie- och yrkesvägledningen…”  

 

(Skolverket 2008, s 13) 

 

Om rektorer i sin ledarroll har bristande kunskap om studie- och yrkesvägledning, hur kan de då 

använda sitt ledarskap gentemot vägledare? Om verkligheten ser ut på detta sätt, kommer den här 

studien kunna upplysa politiker, huvudmän och rektorer om att åtgärder behöver vidtas. Genom att 

detta uppdagas kommer det förhoppningsvis stärka studie – och yrkesvägledarverksamheten samt 

resultera i att vägledningssökande får större tillgång till studie- och yrkesvägledning. Om verkligheten 

visar sig vara annorlunda än den bild vi har fått, kanske orsaken grundar i något annat. Orsaken skulle 

möjligtvis kunna vara att vi, studie- och yrkesvägledare, tar på oss arbetsuppgifter som inte är 

relaterade till vägledning och på så sätt får rektorer en felaktig bild av vad vi bör arbeta med. Oavsett 

vilket resultat som framkommer hoppas vi att styrdokumenten förtydligas. Det är uppenbart att vaga 

styrdokument leder till individuella och olika tolkningar samt missförstånd.   

1.2 Avgränsningar 
 

Avgränsning betyder att något ska begreppsbestämmas eller definieras.
 2
 På grund av studiens strama 

tidsram samt omfattning har populationen, den totala andelen rektorer inom kommunen, avgränsats till 

ett mindre urval. Denna studie avgränsas till en medelstor stad i mellersta Sverige. Staden har valts 

efter närhetsprincipen då vi båda bor i angränsning till staden. Staden har även valts ut efter dess stora 

utbud av gymnasieskolor, i staden finns cirka trettio gymnasieskolor, en tredjedel av dessa är 

kommunala skolor och 2 tredjedelar är fristående skolor.  En avgränsning till gymnasieskolor har 

gjorts då denna skolform har flest antal anställda studie- och yrkesvägledare inom kommunen, vilket 

ger en förhoppning om att rektorerna har erfarenhet av att arbeta tillsammans med studie- och 

yrkesvägledare och har god insikt i vad denna yrkesroll innebär.  

 

Eftersom studien har en tydlig och preciserad målgrupp och fokus ligger på skolans styrning har 

endast rektorer valts ut. Det finns en medvetenhet i att fler perspektiv hade kunnat belysas under denna 

studie för att bredda kunskaperna på området. Fler perspektiv som hade kunnat belysas är exempelvis 

studie- och yrkesvägledarperspektiv samt styrningsperspektiv utifrån en kommunal nivå. På grund av 

tidsbrist valdes endast rektorer till denna studie. En kvalitativ metod i form av intervjuer har valts för 

studien eftersom målet är att få en djupare förståelse för intervjupersonernas åsikter, egna berättelser 

samt förväntningar på studie- och yrkesvägledning.  
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa hur rektorer kan påverka studie- och yrkesvägledares yrkesroll 

och uppdrag inom gymnasieskolan.  

1.4 Forskningsfrågor 
 

1. Vilka förväntningar har rektorer inom gymnasieskolan på studie- och yrkesvägledares 

yrkesroll och uppdrag?  

 

2. Hur kan rektorer genom sitt ledarskap påverka studie- och yrkesvägledares position och 

samverkan med andra yrkesroller på skolan?  

 

3. Vilka förutsättningar har rektorer inom gymnasieskolorna att förstå vad studie- och 

yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag ska innehålla? 

 

4. Hur skiljer sig studie- och yrkesvägledares position inom skolverksamheten åt beroende 

på om denne är anställd på en kommunal gymnasieskola eller fristående gymnasieskola?  

 

1.5 Förförståelse 
 

Den förförståelse som ligger till grund för denna uppsats har förvärvats genom tidigare genomförda 

studieuppgifter från Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. 

Praktikperioder, seminarier samt kurslitteratur och teorier har bidragit till förförståelsen för  

studie- och yrkesvägledning. Vi har båda erfarenheter av studie- och yrkesvägledaryrket från 

grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning vilket har lett till en förståelse för  

studie- och yrkesvägledares yrkesroll och arbetsuppgifter inom olika skolformer.  

1.6 Kunskapssyn 
 

Under denna studie har en hermeneutisk kunskapssyn tillämpats. Enligt Steinar Kvale (2009) är det 

inom hermeneutiken viktigt att forskarna har en förståelse för att deras förkunskap påverkar 

tolkningsprocessen. Syftet med en hermeneutisk tolkning är att få en förståelse för intervjupersonens 

egna uppfattningar och berättelse. Forskarna ska finna det centrala temat och meningen med 

intervjupersonens tolkning av det fenomen som studeras. På så vis skall gapet mellan forskare och 

intervjuperson minskas vilket kommer resultera i en mer gemensam förståelse (Kvale, 2009).  

 

Det finns en förståelse för att intervjupersonerna har andra perspektiv på det fenomen som studerats. 

Det finns även en förståelse för att intervjupersonerna har en annan förförståelse som påverkar deras 

tolkning. Det har därför varit viktigt att förhålla sig neutral och försöka förstå innebörden av 

berättelserna utifrån intervjupersonernas perspektiv.  
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1.7 Centrala begrepp 
 

Centrala begrepp som behöver förklaras för denna studie är följande: 

 

Studie- och yrkesorientering (SYO) – Även kallat studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse eller 

studie- och yrkesvägledarverksamhet, vilket avser hela den verksamhet som skall undervisa samt ge 

elever kunskap om arbete och samhällsliv, denna verksamhet är hela skolans ansvar. Då begreppet 

används innebär det att hela den studie- och yrkesvägledande verksamheten diskuteras, inte bara det 

arbete som studie- och yrkesvägledaren genomför utan det arbete som hela skolan ska vara involverad 

i och ansvara för. (Skolverket, 2008) Arbetslivet genomgår ständigt förändringar rörande behov av 

kompetenser och arbetskraft och eleverna skall därför få möjlighet att utveckla en god självkännedom 

samt sin förmåga till studieplanering.  Eleverna skall också få möjligheter att öka sin förmåga att 

analysera valmöjligheter och bedöma eventuella konsekvenser som dessa val kan medföra. Studie- och 

yrkesvägledare har en central roll inom denna verksamhet (Läroplan, Lgy 11, kapitel 2.4). 

 

Elevhälsoteam (EHT) – Elevhälsoteamet ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande så att elevers 

utveckling mot utbildningens mål stöttas. Elevhälsoteamet ska omfatta medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Personal som ska inkluderas i ett elevhälsoteam är 

enligt Skollagen skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Denna beskrivning är densamma 

som används i Skollagens (2010:800) andra kapitel § 25. 

 

Decentralisering – En förändrad styrning av skolan där riksdagen och regeringen började använda sig 

av målstyrning. Varje enskild kommun styr och ansvarar för att följa dessa mål och har därför fått en 

större roll att utforma skolverksamheten på lokal nivå. (Pierre, 2007) 

 

Förhållningssätt – Innebär enligt Nordstedts svenska ordbok (2004) att ha en viss syn på, inställning 

eller attityd till något. 

 

Högskolepoäng (Hp) – De poäng för avklarad högskoleutbildning som ges av statliga universitet och 

högskolor samt av enstaka utbildningsanordnare som har fått examensrätt av regeringen. 

Heltidsstudier under ett normalstudieår på 40 veckor resulterar i 60 högskolepoäng.
3
   

 
Ledarskap – Gary Yukl (2012) skiljer på begreppen ledarskap och chef. En chef är en person som 

ansvarar för budget, kontroll och håller ordning och reda inom organisationen. Chefen behöver vara en 

ledare för att kunna få med sig sina medarbetare. Ledarskap handlar om processer som driver 

förändring och motiverar individer, grupper och organisationer samt hur ledaren har en vision över 

verksamheten.  
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2. Bakgrund 
 

Jarl Backmans (2008) kriterier för litteraturgranskning används för att finna så trovärdig och relevant 

litteratur som möjligt. Litteraturen skall indikera brister och motsägelser inom området samt visa på 

olika tolkningsperspektiv och historiska perspektiv (Backman, 2008). Även Torsten Thuréns (2005) 

källkritiska principer följs för att vidbehålla ett kritiskt förhållningssätt. Fokuspunkter är källans 

äkthet, tidssamband samt att källan är oberoende.  

2.1 Resultat av litteratursökning 
 

Litteratursökningen har skett genom olika sökmotorer på internet samt vid olika bibliotek. De 

sökmotorer som användes var bland annat www.libris.kb.se, www.diva-portal.org, www.uppsatser.se, 

www.forskning.se, www.google.se, www.scholar.google.se samt www.skolverket.se.  

De sökord som har använts är studie- och yrkesvägledning, vägledning, rektorer, ledarskap, 

skolledning, gymnasieskolor, fristående skolor, samverkan, förväntningar, syn, uppfattning samt 

yrkesroll. Sökorden resulterade i ett antal träffar, varav majoriteten av träffarna bestod av 

examensarbeten på grundnivå. Eftersom denna studie kräver mer avancerad litteratur fortsatte 

sökningen tills ett antal avhandlingar samt övrig litteratur hittats. Mycket av den litteratur som har 

använts för denna studie har hittats via Skolverkets hemsida samt i de litteraturlistor som funnits i 

andra forskningsrapporter och i tidigare examensarbeten.  

2.2 Anknytande bakgrundslitteratur 
 

Här nedan redovisas de teorier, den litteratur, tidigare forskning, styrdokument samt statistik som 

ligger till grund för denna studie. Allt som har valts ut har varit relevant och användbar för studien. 

2.2.1 Studie- och yrkesvägledning 

Sveriges Vägledarförening (2007) är en intresseförening som finns till för att ge stöd och stärka studie- 

och yrkesvägledares roll. De har arbetat fram en etisk deklaration och riktlinjer för studie- och 

yrkesvägledningen som ska fungera som stöd till de som arbetar med vägledning samt individer som 

kommer i kontakt med vägledning. De etiska riktlinjerna som visar på vägledares yrkesetik utgår från 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s konvention nr142 om yrkesvägledning och EU:s 

resolution om vägledning 9286/04, enligt Sveriges vägledarförening (2007).  I den etiska 

deklarationen framgår att målet med studie- och yrkesvägledning är att möta, besvara och underlätta 

individers process vid val av studier, yrke och karriär samt livsplanering. Genom samtal, stöd och 

bekräftande ger vägledning underlättning för individer att ta reda på vem den är, vad den vill och hur 

den vill leva. Vägledare ska kunna hjälpa individen att hitta information då det idag finns många 

valmöjligheter som gör det svårt att få en överblick över alternativen. Vägledningssökande ska få hjälp 

med att reflektera över samt utforska olika alternativ och under samtalet få motivation genom att 

samtala om vägar att gå vidare. 

 

Skolverket (2009) arbetade fram allmänna råd för att stödja den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten då allvarliga brister uppdagades i Skolverkets utredningar från 2005 och 2007. Dessa 

allmänna råd arbetades fram för att engagera alla yrkeskategorier inom skolverksamheten, få dem 

delaktiga i studie- och yrkesvägledning, höja kvalitén och få en mer likvärdig studie- och 

yrkesvägledning över hela Sverige. De allmänna råden beskriver att det behövs tydligare riktlinjer för 

hur den studie- och yrkesvägledande verksamheten ska följas upp och utvärderas. Det framgår också 

att rektorer och huvudmän har frihet att utforma verksamheten men i och med det även ett stort ansvar 

att se till att nationella mål uppnås. (Skolverket, 2009) 

 

http://www.libris.kb.se/
http://www.diva-portal.org/
http://www.uppsatser.se/
http://www.forskning.se/
http://www.google.se/
http://www.scholar.google.se/
http://www.skolverket.se/
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Rektorn bör enligt de allmänna råden ge riktlinjer och se till att studie- och yrkesorientering blir ett 

uppdrag som engagerar alla yrkesroller inom skolverksamheten. Rektorn ska se till så att eleverna ges 

rätt förutsättningar för att kunna genomföra väl underbyggda studie- och yrkesrelaterade val. Rektorn 

ska därför se till att ansvaret fördelas mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal 

samt att i samverkan med personal arbeta fram hur verksamheten ska följas upp och utvärderas. 

Genom dessa allmänna råd framgår hur viktig samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och övrig 

personal är och hur delaktiga alla är i den studie- och yrkesorienterade verksamheten. Studie- och 

yrkesvägledaren ska ha en central roll och genom sin utbildning besitta specialistkunskaper, därför 

ökade krav på särskild utbildning för studie- och yrkesvägledare. Det framgår även att studie- och 

yrkesorienteringen ska vara opartisk, att eleverna ska kunna lita på att studie- och yrkesorienteringen 

inte styrs av särintressen. (Skolverket, 2009) 

2.2.2 Rektorers ledarskap och förutsättningar att förstå yrkesroll och uppdrag 

 

Skolinspektionen (2012) gör regelbundet kvalitetsgranskningar av sådan utbildning och pedagogisk 

verksamhet som står under myndighetens tillsyn, vilket givetvis innefattar rektorernas arbete och 

pedagogiska ledarskap. 2012 genomfördes en granskning där 30 grundskolor, varpå 22 kommunala 

skolor och 8 fristående skolor medverkade. I denna granskning påvisas att huvudmännen i sin tur 

behöver ta ett större ansvar och se till att rektorerna får rätt förutsättningar att kunna genomföra ett så 

bra arbete som möjligt, genom utbildning och fortbildning. Majoriteten av alla huvudmän behöver i 

större utsträckning medverka till att frågor kring utveckling och utvärdering lyfts.  

 

Det framkommer genom denna granskning att även rektorer har olika erfarenheter och kompetenser 

och att de arbetar utifrån olika förutsättningar, trots detta får de behövande inget mer stöd. Stöd och 

insatser från huvudmannen ser likadant ut oavsett hur behoven ser ut och resurser fördelas. Även 

rektorsrollen framstår som diffus trots att rektorers ansvar har förtydligats genom den nya Skollagen 

(2010:800). Enligt granskningen anger majoriteten av rektorerna att de är väldigt hårt belastade och 

arbetar mellan 45 till 65 timmar per vecka. 30 procent av rektorerna som medverkat i denna 

granskning utförde ett fungerande ledarskap resterande del av rektorerna behöver fullt ut eller till 

någon del förbättra sitt ledarskap.  

 
”Rektorn behöver bli en mer drivande kraft och samordna och leda strukturer och processer mot ökad 

måluppfyllelse och skolutveckling.” 

 

(Skolinspektionen, 2012 s. 23) 

2.2.2.1 Rektorsutbildningen 

 

Skolverkets (2010) måldokument för rektorsprogrammet beskriver utbildningens mål, syfte och 

innehåll. Att genomföra utbildningen är sedan den 15 mars 2010 obligatorisk för nyanställda rektorer. 

Utbildningen ger kunskaper och förmågor för att både rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer 

ska kunna leda sin skolverksamhet mot nationella mål. Det kräver att rektorer har kunskap och en 

djupgående insikt i de många deluppgifter som utförs i skolan och också kunskap om hur dessa 

deluppgifter ska interagera och förhållas till varandra. (Skolverket, 2010) 

 

Rektorsprogrammet ger enligt Skolverket (2010) rektorer kunskap och stöd för deras uppdrag med 

stort ansvar och komplexa arbetsuppgifter. Utbildningen innehåller skoljuridik och 

myndighetsutövning, skolledarskap samt mål- och resultatstyrning vilket är centrala delar för att 

praktiskt kunna vara en ledare för skolan. I utbildningsdelen som innehåller skolledarskap lär de sig 

ledarskapet i förhållande till hur verksamheten kan utvecklas i riktning mot en ökad måluppfyllelse, 

genom rektorns nationella uppdrag och principer för styrsystemet. Efter utbildningen ska en rektor 

inom skolledarskapet visa på kunskap om organisationen i skolan och organisationsutveckling samt ha 

kunskap om hur olika ledningsstrategier kan ge olika effekter på personalens utveckling och 

prestation.  
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Rektorn ska också efter utbildningen kunna visa en förmåga att motivera och leda skolans process av 

utveckling så att personalen stärks och vill utvecklas och lära. Som ledare ska de lägga en tydlig vikt 

på samarbete och vara en förebild så att ett öppet klimat med kommunikation skapas. Värden i skolans 

styrdokument ska genom en god förmåga som ledare lyftas fram och få berättigat utrymme. 

(Skolverket, 2010) 

2.2.2.2 Styrningen av skolan från stat och kommun 

 

Pierre (2007) beskriver skolverksamheten ur ett politiskt perspektiv och behandlar den förändring av 

skolan som skedde under början av 1990-talet. Skolverksamheten gick då från en central och 

regelbetonad styrning genom en decentralisering till att staten numera styr skolan genom mål- och 

resultatstyrning. Det är idag Skollagen och förordningar som visar på vilka mål som ska styra 

skolverksamheten. Decentraliseringen har genom förskjutning av ansvarsfördelning till en mer lokal 

nivå inneburit att kommunerna fått en allt större roll i att utforma skolverksamheten. Därmed har idag 

varje enskild kommun och skola ett eget ansvar att organisera sin skolverksamhet utifrån statens mål 

som utformats genom riksdagens stiftande av lagar samt regeringens beslutande om förordningar. 

Denna förändring har komplicerat styrningen av skolan, tidigare var styrdokumenten mer detaljerade 

och innehöll tydligare riktlinjer för skolpersonal att luta sig mot. (Pierre, 2007)  

 

Decentraliseringen har inneburit att mer ansvar också läggs på skolledningen. Rektorer på kommunala 

skolor har därmed fått en mer styrande och självständig roll genom sin profession och tjänst som 

kommunal chefstjänsteman. Rektorsrollen har blivit mer komplex då professionens uppdrag innebär 

att följa de nationella målen för skolan och det kommunala uppdraget. Som en spindel i nätet ska de 

vara lojala mot både stat, kommun och sin skola med ett ansvar att i enighet med kommunen hålla 

skolans budget samt vara ansvariga för att skolan når nationella mål. (Pierre, 2007) 

 

Lisbeth Lundahl (2010) menar också att decentraliseringen har medfört ett stort ansvar för enskilda 

kommuner att utforma studie- och yrkesvägledarverksamheten i sin egen kommun. Det har lett till 

stora skillnader i skolverksamheten som främst anses bero på otydliga styrdokument från staten men 

också på kommunernas olika resurser och intresse för studie- och yrkesvägledarversamheten. En 

ytterligare orsak förklaras kunna vara många skolledares bristande kunskaper om hur verksamheten 

ska utformas. Kommunikationen mellan den politiska nivån och vägledare bör förbättras, menar 

Lundahl (2010).  

2.2.3 Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning 

 

Skolverkets tidigare utredningar (Skolverket 2005 & 2007) har uppmärksammat allvarliga brister 

inom den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Därför har Skolverket under 2008 arbetat fram 

ett stödmaterial som ska stärka verksamheten och höja kvalitén.  

 

De intervjuade är politiker, kommunföreträdare, rektorer, forskare och andra nyckelaktörer som alla 

tydliggör sina åsikter beträffande studie- och yrkesvägledning, diskuterar den problematik som 

verksamheten har i dagsläget samt diskuterar begreppet kvalité och vilka åtgärder som behöver tas för 

att höja kvalitén. Skolverket har i stödmaterialet fokuserat på vägledning i vid bemärkelse. En stor del 

av den problematik som finns idag handlar just om bristen på samverkan, vägledarna får ensamma ta 

ansvar för den studie- och yrkesvägledande verksamheten inom skolan och får inget medhåll från 

andra professionella grupper. En tydligare specificering över förväntningar på skolans professioner 

behövs samt tydligare nationella mål som alla gemensamt kan sträva mot. Om vägledning ska få en 

mer central roll i skolans övriga verksamhet behöver tydligare styrdokument tas fram, vägledning 

behöver bli ännu mer synligt på läroplansnivå (Skolverket, 2008).  
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I och med decentraliseringen reducerades styrdokumenten för studie- och yrkesorientering. Det finns 

inga tydliga riktlinjer för den studie- och yrkesvägledande verksamheten, det finns heller inga tydliga 

mål för hur verksamheten ska organiseras.  

 
”Studie- och yrkesvägledning är en verksamhet och ett utvecklingsområde där missförstånd lätt uppstår.” 

 

(Skolverket, 2008, s 13). 

  

 

Enligt Gunnel Lindh som är en av intervjupersonerna i Skolverket (2008) behöver kommuner, 

huvudmän och rektorer få en djupare insikt och förståelse för vad studie- och yrkesvägledning innebär 

och vad en hållbar, livslång vägledning kan leda till. Detta är särskilt viktigt för de olika 

rektorsutbildningarna (Skolverket, 2008).  

 

I den aktuella läroplanen (Lgy 11) i kapitel 2.6 står det att rektorn är anställd som pedagogisk ledare 

och chef över lärare och övrig personal, rektorn har därför bland annat ett särskilt ansvar för att: 
 

”studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och vägledning inför de 

olika val som skolan erbjuder och inför val av framtida utbildning och yrke,” 

 
(Lgy 11, kapitel 2.6, s 16) 

 

Nilsson (2012) har skrivit en artikel som belyser att det fortfarande finns brister inom den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten, år 2011 frågades 460 rektorer om de kände till verkets allmänna råd 

och hur de på skolan arbetade med studie- och yrkesvägledning. Resultatet visade att rektorers 

kännedom på området var låg. Artikeln visar på att det ändå finns hopp för vägledningen då Europas 

gemensamma mål nu lägger större fokus på vägledning. 

2.2.4 Fristående gymnasieskolor 

 

Decentraliseringen har även inneburit att fristående skolor med privata aktörer fått stor 

genomslagskraft. Detta då det beslutats att kommuner nu även ska ge bidrag till godkända fristående 

skolor i samma beräkningsgrunder som används då de ger ekonomiska resurser till kommunala skolor. 

De kommunala skolornas rektorer och de fristående skolornas rektorer samverkar inte. De fristående 

skolornas rektorer har inte kommunen som huvudman, istället samverkar de med sin egen huvudman, 

det vill säga ägaren av skolan. Pierre (2007) menar också att fristående skolor inte berörs av den 

styrning som finns från nationell och kommunal nivå på det sätt alla offentliga skolor gör.  

 

Skolverket (2005) fick som uppdrag av regeringen att utvärdera och beskriva hur studie- och 

yrkesvägledningen i det offentliga skolväsendet utförs samt organiseras i olika kommuner och inom 

olika skolformer. Efter genomförda intervjuer och utskickade enkäter samt statistik kartläggs 

resursfördelning, styrning, studie- och yrkesvägledares arbetsvillkor och utbildningsbakgrund. 

Rapporten beskriver omfattning, inriktning och utformning av studie- och yrkesvägledningen. 

(Skolverket, 2005)   

 

Genom utredningen uppmärksammades allvarliga brister inom den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten så som att kommunernas styrning oftast är svag och utvärderingar är sällsynta. Det är 

sällan kommuner öronmärker pengar till den studie- och yrkesvägledande verksamheten och det 

framkommer även att endast cirka hälften av alla studie- och yrkesvägledare i landet har 

vägledarutbildning, vilket enligt den nya Skollagen (2010:800) numera är ett krav för att få en 

tillsvidareanställning och klassas som behörig studie- och yrkesvägledare. Majoriteten av de fristående 

skolorna hade ingen studie- och yrkesvägledare anställd. Överlag hade även de fristående skolorna 

färre utbildade studie- och yrkesvägledare och de fick ansvara för en större mängd elever än studie- 

och yrkesvägledarna på kommunala skolor (Skolverket, 2005).  
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Endast 40 procent av kommunerna behandlade studie- och yrkesvägledning i sina kommunala 

skolplaner (Skolverket, 2005). Majoriteten av alla studie- och yrkesvägledare i Sverige är anställda 

inom en skolform och har en rektor som chef. Det finns även vägledare som arbetar centralt med andra 

vägledare och reser runt till olika skolor istället för att vara stationerad på en och samma skola. De har 

då en central chef inom vägledningsverksamheten. Det framkommer genom undersökningen att det 

finns för- och nackdelar med båda alternativen. En av fördelarna med att vara stationerad på en skola 

är att få möjlighet att vara nära och finnas till för eleverna hela tiden. En nackdel är att vägledaren ofta 

får arbeta med andra arbetsuppgifter som inte hör vägledning till, enligt utredningen kan vägledare 

syssla med allt från brandskyddsansvar till uppgifter som rör administration och skolutveckling. 

(Skolverket, 2005)  

 

Det framkommer även genom denna undersökning att skolledare och lärare har bristande kunskap om 

vad en studie- och yrkesvägledare arbetar med, vilket tyder på att kunskaperna om studie- och 

yrkesvägledning behöver förbättras. 

 

Skolverket (2007) genomförde ytterligare en utvärdering två år senare och kunde då bekräfta att 

bristerna som framkom under 2005 fortfarande fanns kvar. Det uppdagades återigen att det fanns stora 

brister inom den studie- och yrkesvägledande verksamheten samt att det fanns en avsaknad gällande 

styrning, ledning och kvalitetssäkring över verksamheten. Under denna utvärdering låg fokus på hur 

den studie- och yrkesvägledande verksamheten såg ut på grundskolor. Studien genomfördes under 

2006 då 13 grundskolor i 6 olika kommuner studerades och intervjuer genomfördes med elever, 

studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och förvaltningschefer. Det framkom att majoriteten av 

kommunerna inte hade arbetat fram några mål för den studie- och yrkesvägledande verksamheten. De 

har heller inte utvärderat eller tydliggjort några resultat över hur verksamheten arbetar för att uppnå de 

nationella mål som finns. (Skolverket, 2007) Denna utvärdering diskuterar ledarskap mer än den 

föregående utvärderingen och det nämns vid ett flertal tillfällen att rektorerna kan bli alltmer tydliga i 

sin roll och sätta tydligare ramar för den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Det nämns även 

att rektorerna har bristande vetskap om styrdokument för studie- och yrkesvägledning samt att de finns 

en oklarhet kring vilka förväntningar de har eller kan ställa på en vägledares yrkesroll och uppdrag.  

Enligt utvärderingen behöver rektorn ta ett större ansvar över den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten och skapa en samverkan som löper genom hela skolan, de behöver även sätta upp 

tydliga mål för verksamheten så att personalen kan ha något att arbeta för samt så det finns något att 

utvärdera gentemot. (Skolverket, 2007) 

 

Det framgår i utvärderingen att rektorerna anser att målen är ”luddiga” och att rektorerna i sin tur 

önskar tydligare ramar och styrning från huvudmannen. I utvärderingen nämns även att statistiken 

hade förbättras sedan den första utvärderingen ägde rum. Från årtalen 2004/2005 till 2005/2006 hade 

antalet utbildade studie- och yrkesvägledare ökat ute på skolorna. På kommunala gymnasieskolor hade 

ökningen skett med 1 procentenhet och på fristående gymnasieskolor hade ökningen skett med hela 10 

procentenheter.  

 

Den senaste statistiken från Skolverket har siffror fram till 2012 och visar på en gradvis ökning år för 

år (Skolverket, 2007). Skolverkets statistikdatabas visar att av samtliga kommuner i Sverige hade i 

genomsnitt 84 procent utbildade studie- och yrkesvägledare och fristående gymnasieskolor hade 55 

procent utbildade studie- och yrkesvägledare under 2012.
 4
 

 

Maria Lundkvist och Åsa Ventorp (2009) beskriver i sin studie hur en studie- och yrkesvägledares 

situation och yrkesroll kan se ut på en fristående gymnasieskola. De genomförde en kvalitativ studie 

där totalt 6 rektorer intervjuades. Det framkommer i denna studie att fristående skolor värderar studie- 

och yrkesvägledning högt men det framkommer även att rektorerna hade svårt att förklara vad 

vägledning egentligen handlade om. Rektorerna i studien hade även bristande kännedom om Studie- 

och yrkesvägledarprogrammets innehåll och utformning. Endast 1 rektor av 6 hade insikt i vad en 

studie- och yrkesvägledare lär sig under utbildningens gång och ändå är intresset av att anställa 

utbildade studie- och yrkesvägledare högt bland de intervjuade. (Lundkvist & Ventorp, 2009) 

                                                      
4
 www.jmftal.artisan.se 
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3 av 6 fristående skolor hade anställt en utbildad studie- och yrkesvägledare och samma antal skolor 

hade även lagt till andra, mer administrativa arbetsuppgifter i syfte att fylla ut tjänsten. Anledningen 

till att studie- och yrkesvägledare fick arbeta med andra, mer administrativa arbetsuppgifter, berodde 

på att de värdesatte tillgången av en vägledare och att de fann det positivt att ha vägledaren på plats så 

att elever kunde ställa spontana frågor vid behov. (Lundkvist & Ventorp, 2009) 

 

2.3 Anknytande styrdokument 
 

Anknytande styrdokument delas in under olika underrubriker, alla dessa styrdokument har vart 

aktuella för denna studie.  

2.3.1 Studie- och yrkesorientering 

 

Vägledning ska enligt andra kapitlet, 29 § i Skollagen (2010:800) erbjudas för alla elever förutom de i 

förskolan och förskoleklassen. Elevernas behov av vägledning vid val inför framtida yrkesverksamhet 

och utbildning ska tillgodoses och personalen som ska finnas tillgänglig behöver ha den kompetens 

som krävs för att uppfylla behoven. Alla elever som ska påbörja en utbildning har rätt att få 

vägledning. Personalen med den kompetens som krävs för att utföra studie- och yrkesvägledning på 

skolor ska ha en utbildning som är avsedd för en studie- och yrkesvägledarverksamhet enligt samma 

kapitel i Skollagens (2010:800) 30 §. 

 

I Läroplanen (Lgy 11) nämns det att elever ska få en utbildning med hög kvalitet och också få ett 

underlag att under utbildningen välja kurser för att sedan studera vidare eller för vidare 

yrkesverksamhet. För att eleven under utbildningen ska få det krävs det att gymnasieskolan samverkar 

med samhället. Arbetslivet är i ständig förändring och detta påverkar också behovet av arbetskraft 

inom olika områden och den kompetens som efterfrågas vid rekrytering. För att kunna hantera och ha 

kunskap om detta är studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse mycket viktigt på skolan. 

Gymnasieskolans nationella mål för varje elev är enligt Lgy11 att de: 

 
• utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 
• medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och 

kunskaper, 

• ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha, har 

kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt 

utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

• är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- 

och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i 

yrket. 

(Lgy11, s.13-14) 

 

I Läroplanen (Lgy11) beskrivs riktlinjer som skolans personal ska följa. Dessa är att ge elever underlag 

att kunna göra val till utbildning och yrke, ge eleverna information och vägledning inför att de ska 

välja kurser samt fortsatt utbildning och yrkesverksamhet. I valen eleverna gör ska personalen 

motverka begränsningar i de olika valen som kan bero på och grunda sig i olika föreställningar om 

social- eller kulturell bakgrund samt om kön. En ytterligare viktig riktlinje är att utnyttja olika 

kunskaper hos elever, personalen på skolan samt i samhället utanför skolan då eleverna ska få 

vägledning och information. De resterande riktlinjerna visas i citatet nedan: 

 
• i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som eleverna har eller 

skaffar sig under utbildningens gång, 

• bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar. 

 (Lgy11, s. 14) 
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Det har skett stora förändringar de senaste åren gällande utformningen av Läroplanerna. Rektors 

ansvar har ökat markant sedan Läroplanen (Lgr 80). Studie- och yrkesvägledares roll och hur den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten ska bedrivas har blivit betydligt mer diffus och är inte 

längre lika tydlig. I Läroplanen (Lgr 80) nämns det att det ska finnas en planering där konkreta 

etappmål och arbetsfördelning ska anges. Studie- och yrkesorienteringen ska inkluderas i skolans 

arbetsplan och målen med den studie- och yrkesvägledande verksamheten kan uppnås först när det blir 

ett naturligt inslag i alla ämnen.  I Läroplanen (Lgr 80) beskrevs studie- och yrkesvägledningens syfte 

på följande vis: 
 

Attityder och föreställningar formas under en lång utvecklingsprocess, och skolan påverkar eleverna redan 

från första årskursen. Självkännedom, intressen, värderingar av olika arbeten och roller, föreställningar om 

utbildningsväsendet och arbetsmarknaden, kunskaper om hur man klargör för sig valalternativ och motivet 

för olika val har avgörande betydelse, när eleven tar ställning till studieväg och arbete. 

 

(Lgr 80, s 36) 

 

I Högskoleförordningen (1993:100) står det att Studie- och yrkesvägledarprogrammet motsvarar 180 

högskolepoäng och en tydlig beskrivning ges också om den kunskap som krävs för att få en studie- 

och yrkesvägledarexamen. Bland annat ska en utbildad studie- och yrkesvägledare ha kunskap om 

sambandet och betydelsen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och visa en insikt i individers 

utveckling, lärande och val genom att se till ett perspektiv på livslångt lärande. En studie- och 

yrkesvägledare ska också kunna analysera individers studie- och yrkesval och från detta identifiera 

behov av utveckling och stöd. En viktig del av arbetet är att informera om studier och arbetsmarknad 

samt ge vägledning så att individer ska kunna göra val inför framtida arbete eller studier. 

Informationen som ges ska kritiskt granskas och tolkas innan den ges ut till de vägledningssökande . 

En studie- och yrkesvägledares förhållningssätt ska vara empatiskt och de ska god självkännedom. 

Hänsyn ska visas till mänskliga rättigheter och etiska aspekter. För att ständigt kunna utveckla sig 

själv och studie- och yrkesvägledarverksamheten ska vägledaren kunna samarbeta med andra 

yrkesgrupper och ständigt utveckla sin kompetens. (Högskoleförordningen 1993:100) 

2.3.2 Fristående skolor 

 

Skollagen (2010:800) definierar i första kapitlet 3 § att en fristående skola är en skola där utbildningen 

bedrivs av en enskild aktör. I det sextonde kapitlet 55 § förklaras att grundbeloppet som ska ges från 

hemkommunen för varje elev i en fristående skola ska utdelas efter samma grunder som tillämpas då 

kommunen fördelar resurser till de program och inriktningar som kommunen är huvudman för. Det 

gäller för de nationella program och inriktningar som hemkommunen erbjuder. 

2.3.3 Rektorer 

 

Skollagen (2010:800) beskriver i andra kapitlet 9 § att rektorer ska ansvara över beslut som rör skolans 

inre organisation och de får även dela ut ledningsuppgifter till annan kompetent personal. 11 § visar på 

att en pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet är ett krav för att få anställas som rektor. 

Under 12 § i andra kapitlet finns de krav på att en rektor som anställs ska ha eller så snart som möjligt 

efter anställning påbörja en rektorsutbildning eller motsvarande. Fyra år efter att ha blivit anställd som 

rektor ska utbildningen vara genomförd. Detta har huvudmannen ansvar för.  

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

 

Vid valet av teoretiska utgångspunkter har fokus legat på att finna relevanta teorier som främst belyser 

rektorers ledarskap. Totalt har 3 ledarskapsteorier valts ut, en av dem belyser rektorers påverkan på 

syo-kulturer inom skolverksamheten. Utöver ledarskapsteorierna har även en vägledningsteori valts ut.  

 

Yukl (2012) menar att en ledare kan påverka organisationskulturen genom att bland annat vara en 

förebild samt formulera en vision och värderingar för organisationen. Ledare bör kommunicera vad de 

intresserar sig för och vill prioritera. Det påverkar indirekt de underordnades agerande och motivation. 
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En hjälp till kommunikation kan vara en skriftlig deklaration eller skriftliga värderingar för 

organisationen, dock kan dessa få en låg trovärdhet om inte ledaren handlar, beslutar efter och stödjer 

dem. Kulturen i en organisation kan vara stark och då är det svårt för nya medlemmar att förstå sig på 

denna då många värderingar som finns är omedvetna och underförstådda hos de anställda. För att en 

ny medlem ska lyckas kan det vara bra att ge denne en typ av introduktion eller på annat sätt hjälpa 

medlemmen att socialisera sig in i kulturen. (Yukl, 2012) 

 

Yukl (2012) menar att ett tydliggörande ledarskapsbeteende är bra för att få underordnade att förstå 

vilka förväntningar som läggs på dem samt vilket resultat de förväntas uppnå. Det är extra viktigt i 

organisationer där det kan finnas osäkerheter kring ansvarsområden. Ledaren bör då tydligt fördela 

arbetsuppgifter och beskriva rollförväntningar. Ett tydliggörande ledarskapsbeteende har ett positivt 

samband med effektivt ledarskap. Är utformningen av arbetsrollerna bristande kan prestationerna bli 

sämre eftersom de anställda ges arbetsuppgifter som inte stämmer överens med sina kunskaper. Det är 

viktigt att en ledare underlättar kommunikation mellan medlemmar och samordnar gruppen samt 

engagerar anställda med specialistkunskaper i planeringsverksamheten för gruppen. Att som ledare 

säkerställa att medlemmarna i gruppen förstår hur varandras roller hänger samman och lägger ett 

ansvar på att synkronisera medlemmarnas aktiviteter är avgörande för hur gruppen presterar. (Yukl, 

2012) 

 

Chris Argyris och Donald. A. Schön (1974) har arbetat fram en organisationsteori som fokuserar på 

hur sambandet mellan teori och praktik fungerar samt hur ledare kan förstå de kognitiva processer och 

beteenden som utgör ett effektivt ledarskap. En ledare ska kunna reflektera över sitt eget ledarskap, 

vara självkritisk och på så sätt förbättra arbetsmiljön inom organisationen. Teorin utgår från att alla 

människor lever efter egna teorier s.k. Theory in use. Teorierna är situationsanpassade och grundas på 

varje individs beteende, värdegrund och förväntningar. Med vår egen teori påverkar vi andra 

människor och vi påverkar även deras teorier. Single-loop learning och Double-loop learning är 

centrala begrepp inom Argyris och Schöns teori. Single-loop learning innebär att när en ledare märker 

att en åtgärd inte löser ett problem går denne direkt vidare till att finna en ny åtgärdsstrategi. Double-

loop learning innebär att ledaren inte nöjer sig med att finna en ny åtgärdsstrategi utan istället börjar 

begrunda sina värderingar, förväntningar och sitt beteende innan den söker efter en ny åtgärdsstrategi. 

En ledare ska med hjälp av Double-loop learning kunna effektivisera arbetet, då den begrundar 

situationen mer övergripande. Ledaren ska reflektera över sitt eget ledarskap, reflektera över de 

misslyckade åtgärder som tidigare prövats och genom kreativitet och flexibilitet hitta nya lösningar 

och även kunna ändra sin egen Theory in use för att sedan kunna påverka hela arbetslaget. (Argyris & 

Schön, 1974) 

 

Argyris och Schön (1974) nämner även att det finns ett glapp mellan teori och praktik. Det finns 

förväntningar på att den nyexaminerade studenten ska vara kompetent och besitta diverse kunskap 

gällande hur arbetet inom organisationen bör gå till, utan att den studerande har fått någon upplärning. 

 

Gary. W. Houchens och John L. Keedy (2009) har skrivit en artikel om Argyris och Schöns (1974) 

teori. I artikeln lägger de ännu större fokus på pedagogiskt ledarskap och hur rektorer kan arbeta 

självkritiskt för att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare samt kunna påverka elevers resultat och 

måluppfyllelse i skolan. Houchens och Keedy (2009) påstår att det finns ett glapp inom 

skolverksamheter, där professionella pedagoger blir alltmer isolerade från lärare och andra yrkesroller. 

Ledaren kan därför främja dessa relationer genom att visa omsorg, tillit samt öka samarbetet på 

skolorna. Genom att använda Argyris och Schöns (1974) Double-loop learning kan rektorn kritiskt 

granska sitt eget ledarskap, på ett kreativt sätt finna nya arbetssätt för sig själv och sina medarbetare 

och genom samverkan experimentera med nya normer och förväntningar inom sin skolverksamhet. 

Genom samverkan ska de professionella få möjlighet att bidra med sin respektive kompetens, känna 

sig trygga och tillfreds i gruppen och slutligen finna lösningar för att öka elevers resultat och 

måluppfyllelse. (Houchens & Keedy, 2009) 
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Lennart Henrysson (1994) har i sin avhandling studerat elevers och skolpersonals förväntningar om 

studie- och yrkesvägledaruppdraget på grundskolan. Henrysson (1994) visar på att uppfattningar kan 

skilja sig åt och dessa kan även bidra till så kallad syo- kultur på en skola. En skolas syo- kultur byggs 

upp av värderingar, osynliga regler och vanor som utformar och påverkar hur studie- och 

yrkesvägledarverksamheten ser ut. Henrysson (1994) menar att en rektors attityd till och medvetenhet 

om studie- och yrkesvägledning är en stor faktor till vilken syo- kultur som utvecklas på skolan. Är 

rektorn positiv och stödjande till studie- och yrkesvägledarverksamheten leder det till att statusen för 

denna verksamhet ökar på skolan. På så sätt påverkar rektorns ledarskap hur stor status studie- och 

yrkesvägledarverksamheter har på olika skolor. Henrysson (1994) beskriver också i sin avhandling att 

det finns för lite kunskap hos skolpersonal om att studie- och yrkesvägledningen ska vara integrerad i 

helheten på skolan. Engagemanget bör och kan öka genom att skolpersonal får mer kunskap på 

området. I studien beskrivs att skolledare och lärare inte får någon kunskap om syo under sin 

utbildning, utan måste genom egen erfarenhet lära sig vad verksamheten ska gå ut på. Henrysson 

(1994)  

 

Peavy (1998) beskriver att en vägledare i sitt arbete ska bygga upp en relation med de 

vägledningssökande. Lyssna med intresse, vara tålmodig och visa respekt för individen är viktigt för 

att skapa en tillitsfull stämning. I vägledningssamtalet är syftet att skapa en gemensam förståelse 

mellan den vägledningssökande och vägledaren, detta för att kunna hjälpa individen att kartlägga sin 

situation och prata om alternativa valmöjligheter. Peavy (1998) menar att en vägledare också ska stötta 

och uppmuntra den vägledde till att se sina styrkor och sin personliga potential så de känner att de har 

kontroll över sin tillvaro och sina tankar. Den vägledningssökande ska få hjälp med att genomföra en 

handlingsplan och identifiera och hantera hinder som finns på vägen mot sina framtidsplaner. Under 

vägledningssamtalet ska vägledaren inte se sig själv som en expert, varje unik individ har bäst kunskap 

om sitt eget liv. Istället ska vägledaren lära av individens egna berättelse för att skapa förståelse. 

(Peavy, 1998) 

 

De teoretiska utgångspunkterna har valts ut för att genom tolkning och analys beskriva intervjusvaren i 

ett teoretiskt perspektiv.  Teorierna belyser det fenomen studien har fokuserat på. 
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3. Metod 
 

Här nedan beskrivs den undersökningsstrategi, metod samt tekniker som valts för studien.  

3.1 Undersökningsstrategi 
 

I studien har vi försökt beskriva ett tydligt och avgränsat fenomen. Relevant data har samlats in för att 

kunna förklara det aktuella fenomenet. Datan har samlats in genom en empirisk fallstudie i form av 

intervjuer för att uppnå en verklig och djup förståelse över rektorers förväntningar på studie- och 

yrkesvägledares uppdrag. Ledarskapsteorier har valts för att belysa hur rektorer genom sitt ledarskap 

kan påverka vägledares yrkesroll inom skolverksamheten. 

3.2 Metoder och tekniker 
 

Den här studien fokuserar på rektorers förväntningar på studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och 

uppdrag samt hur deras ledarskap kan påverka den studie- och yrkesvägledande verksamheten på 

skolan. Förväntningar kan se väldigt olika ut. Djup information har här sökts om rektorernas egna 

berättelser, tankar och åsikter. Kvalitativ metod har därför valts som metod till studien. AsbjØrn 

Johannessen och Per Arne Tufte (2003) beskriver att en kvalitativ metod är mer flexibel än en 

kvantitativ metod. I kvantitativ metod är det svårare att ställa följdfrågor och testpersoner kan inte 

komma med egna intressanta samtalsämnen på samma sätt som i kvalitativa metoder, då finns en risk 

att något intressant missas om forskarna söker en djupare förståelse. (Johannessen och Tufte, 2003) 

Rektorerna i studien har intervjuats genom det Tim May (1997) kallar semistrukturerade intervjuer. 

May (1997) menar att semistrukturerade intervjuer går ut på att ha förberett teman och intervjufrågor 

att följa under intervjun, där det framkommer intressanta svar ställs följdfrågor för fördjupning. För att 

lättare kunna jämföra och tolka data under studien har intervjufrågorna arbetats fram innan 

intervjuerna. Att också fördjupa vissa frågor har varit viktigt för att kunna utveckla intressanta tankar 

och svar hos intervjupersonen. 

3.3 Genomförandesteg 
 

Dessa genomförandesteg är en mer utförlig och detaljerad plan över hur arbetet och tiden har fördelats 

under uppsatsarbetets gång. Det första steget var att få uppsatsplanen godkänd för att få möjlighet att 

skicka ut missivbrev (se bilaga 1) till alla rektorer för studien. Det andra steget var att välja ut två 

rektorer som skulle ingå i en pilotstudie. I denna pilotstudie har intervjufrågorna testats och rektorerna 

har gett konstruktiv kritik och kommentarer till hur frågorna skulle kunna uppfattas av en potentiell 

intervjuperson. Litteraturstudier har skett löpande genom hela uppsatsarbetet, även skrivprocessen 

påbörjades så fort som möjligt. En vecka efter att missivbreven skickades ut kontaktades rektorerna 

för ett följdsamtal då intervjutillfällen bokades in. Det finns en förståelse för att en kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer är tidskrävande och att rektorer kan ha ont om tid vilket tyvärr 

visade sig i denna studie då intervjuerna inte kunde bokas in förrän under femte veckan. Detta tros 

även kunna bero på att processen med det slumpmässiga urvalet var mer omfattande än väntat.   

De genomförda intervjuerna transkriberades vilket också var tidskrävande. Efter transkriberingen 

färgkodades datan efter teman som framkom och som därefter tolkades och analyserades. Då 

intervjusvaren tolkades användes ett hermeneutiskt synsätt för att skapa en förståelse. Genom att se 

fenomenet från rektorernas perspektiv har rättvisa och respektfulla tolkningar genomförts av de 

fenomen som studerats. Det sista steget i denna undersökningsprocess har varit att sammanställa 

uppsatsen. 
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3.4 Urval och urvalsgrupp 
 

Tidsramen för denna studie var för kort för att kunna nyttja den totala populationen av möjliga 

intervjupersoner. Tidsbristen var anledningen till att endast 6 intervjuer genomfördes.  Johannessen 

och Tufte (2003) beskriver att ett representativt urval innebär att en del av en population väljs ut och 

denna grupp ska ha motsvarande egenskaper som den totala populationen för att kunna representera 

den.  I studien användes ett representativt urval genom att låta slumpen genom lottdragning avgöra 

vilka intervjupersoner som valdes ut. Urvalsgruppen till pilotstudien menar Backman (2008) ska 

karaktärisera en möjlig grupp av de intervjupersoner studien ska samla data från.  

 

Till pilotstudien valdes därför två rektorer ut som vi känner och har förtroende för. De fick delta i en 

intervju för att testa och ge återkoppling till intervjufrågorna. Detta har varit till stor nytta för att 

justera någon enstaka intervjufråga så att de sedan skulle uppfattas rätt och leda till de svar vi sökte för 

studien. Det finns 14 rektorer på kommunala gymnasieskolor och 18 rektorer på fristående 

gymnasieskolor i den stad studien genomfördes. Missivbrev skickades ut till samtliga rektorer på 

gymnasieskolorna för att undvika eventuella bortfall genom att uppmärksamma fler rektorer om 

studien. Bortfallet kan ha skett på grund av rektorernas tidsbrist. Det valda antalet intervjupersoner 

blev 3 rektorer på kommunala skolor och 3 rektorer på fristående skolor. Vi valde att inte ta hänsyn till 

rektorernas bakgrund, kön, ålder eller erfarenhet i yrket i vår urvalsprocess. 

3.5 Datainsamling 
 

Då uppsatsplanen och intervjufrågorna godkändes skickades missivbrev ut till de aktuella rektorerna 

för studien. Intervjutillfällen bokades in och genomfördes på en av intervjupersonerna utvald plats. 

Det finns en medvetenhet om att de platser intervjuerna ägt rum på inte är helt neutrala. Intervjuerna 

har ändå, i största mån, utförts på ett så neutralt sätt som möjligt genom klädval och förhållningssätt. 

Intervjupersonerna har inför intervjuerna fått vetskap om vad syftet med studien är, detta på grund av 

deras rättigheter utefter Vetenskapsrådets individskyddskrav som nämns mer utförligt under rubrik 

3.7.
5
 Rektorerna har på nytt fått information om anonymitet och dennes rättigheter till avbrott direkt 

innan intervjuerna startat. Intervjuerna har spelats in för återspegling och för att materialet skulle 

kunna användas på ett korrekt vis. Intervjufrågorna som användes kan ses i bilaga 2.  

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Enligt Marshall. C och Rossman. G. B (2010) är målet för den kvalitativa forskaren att alltid 

genomföra en så tillförlitlig och giltig studie som möjligt, vilket innebär att studien skall resultera i 

tillförlitliga och giltiga resultat.  

 

Kvale (2009) skriver att giltighet (även kallat validitet) innebär att studien och dess argument är 

hållbara, välgrundade, försvarbara, vägande och övertygande. Forskaren ska genom den valda 

metoden studera just det som påstås studeras. Tillförlitlighet (även kallat reliabilitet) innebär att 

studien ska kunna reproduceras av andra forskare och vid andra tidpunkter för att se om svaren skiljer 

sig åt. Intervjutekniken och tillvägagångssättet har till stor del påverkat studiens tillförlitlighet. Målet 

med denna studie har varit att få den så tillförlitlig och giltig som möjligt men även att visa på 

kreativitet, variationsrikedom och flexibilitet har värdesatts. Stor vikt har lagts vid förarbete, 

urvalsprocess, utformning av intervjufrågor samt tolkning av de resultat som kommit fram efter 

genomförda intervjuer. Neutralitet och objektivitet värderas även högt och därför har vi varit 

självkritiska och vaksamma över förhållningssätt samt egna värderingar.   
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3.7 Etiska ställningstaganden 
 

Vetenskapsrådets individskyddskrav har följts i denna studie.
 6
 Informationskravet och 

samtyckeskravet användes genom att delge intervjupersonen information om syftet med studien och 

deras rätt att avstå eller avbryta sitt deltagande när de ville.
 
Genom konfidentialitetskravet har 

intervjupersonerna i denna studie varit anonyma. Anonymiteten kan säkerställas genom 

nyttjandekravet då intervjuinspelningar och transkriberingar förstörs då rapporten blivit offentlig för 

att de intervjuade ska förbli anonyma. Data från intervjupersonerna har hanterats varsamt under denna 

studie och används enbart för detta ändamål. Det går inte att hålla samhällsvetenskaplig forskning helt 

neutral då forskaren behöver tolka vad intervjupersonerna menar. Egna värderingar kan ses som något 

positivt om dessa diskuteras och granskas på ett objektivt sätt i studien enligt May (1997).  

 

Eftersom vi studerar till studie- och yrkesvägledare är vi medvetna om att det har påverkat vår syn på 

studien. Det fanns en förförståelse om det som nu har studerats från tidigare praktikperioder och arbete 

som studie- och yrkesvägledare. Målet har varit att vi, genom medvetenhet och granskning av egna 

värderingar, förhållit oss så neutrala som möjligt för att inte påverka studiens delar mer än nödvändigt.  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
 

De resultat som framkommit efter den genomförda studien har analyseras i 3 steg.  Efter genomförd 

transkribering har en färgkodning skett, där intervjupersonernas svar har kodats efter olika intressanta 

teman som framkommit. Varje tema har i denna studie kopplats samman med de forskningsfrågor som 

ligger till grund för studien, detta för att direkt koppla de temakategoriserade intervjusvaren till 

studiens syfte. Resultatet har sedan tolkas och analyseras utefter den litteratur studien valt att utgå 

från. 
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4. Resultat och tolkning 
 

Här nedan kommer en beskrivning av de rektorer som har intervjuats inför denna studie. 

Beskrivningen är till för att ge en helhetsbild och en förståelse för rektorernas bakgrund och vad som 

har påverkat deras förväntningar på studie- och yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag. 

Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn så att de förblir anonyma. Därefter redovisas rektorernas 

svar och berättelser från intervjuerna efter olika teman som framkommit. 

4.1. Beskrivning av intervjupersonerna  
 

Kommunala skolor 

 

Tommy – Är en medelålders man som har en bakgrund inom försvaret och byggsektorn. Han har en 

tidigare utbildning som yrkesofficer och har även arbetat som chef inom byggnadsindustrin.  

Tommy gick rektorsprogrammet och avslutade utbildningen 2006. Han har även läst fristående kurser 

inom ledarskap på högskolenivå. Tommy har många års erfarenhet som rektor inom 

skolverksamheten. Tommy har en gång deltagit i utvecklingen av ett kommunalt måldokument för 

studie- och yrkesvägledningen i en annan kommun. Gymnasieskolan som han är rektor för har stark 

koppling till arbetslivet och kontakt med olika företag. På skolan finns 1 högskoleförberedande 

program och 2 yrkesprogram.  

 

Annika – Är en medelålders kvinna som har en bakgrund som studie- och yrkesvägledare. Hon tog 

examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet 1993 och har därefter arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i ett antal år. Hon var med och utvecklade Kunskapslyftet inom kommunen och 

därefter har hon arbetat som chef för ett privat utbildningsföretag. Annika gick rektorsprogrammet och 

avslutade utbildningen 2010. Hon har nu arbetat som rektor på samma gymnasieskola sedan 2004. På 

skolan finns 2 olika yrkesprogram. 

 

Emil – Är en medelålders man som har arbetat som lärare och speciallärare tidigare, han har därefter 

läst pedagogik på masternivå. Emil gick rektorsprogrammet och avslutade utbildningen 2009, innan 

det har han arbetat som rektor i flera år. Gymnasieskolan som Emil är rektor för har 1 yrkesprogram. 

Emils mamma är även utbildad studie- och yrkesvägledare.  

 

Fristående skolor 

 

Alfred - Är en medelålders man som tidigare har arbetat som gymnasielärare. Han har arbetat med 

studie- och yrkesvägledare i olika omfattning under många år. Alfred gick rektorsprogrammet och 

avslutade utbildningen 1993. Alfred har många års erfarenhet av rektorsbefattningen.  

Den skola Alfred är rektor för har 1 högskoleförberedande program.  

 

Kajsa – Är en medelålders kvinna som tidigare har arbetat som gymnasielärare. Hon håller för 

närvarande på att läsa rektorsprogrammet och har kommit halvvägs, hon har sedan tidigare några års 

erfarenhet av rektorsbefattningen. Kajsa är rektor på en skola som har 4 olika högskoleförberedande 

program. 

 

Anna - Är en medelålders kvinna som tidigare arbetat som gymnasielärare och innan det arbetat med 

marknadsföring i ett antal år. Anna har nyligen avslutat rektorsprogrammet och blev klar hösten 2012 

och hon har sedan tidigare några års erfarenhet av rektorsbefattningen. Anna är rektor på en skola som 

har 3 högskoleförberedande program.  
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4.2. Val av teman 
 

Svaren från intervjupersonerna har delats in i teman utefter de forskningsfrågor som har valts inför 

denna studie. Under varje tema kommer svaren redovisas under olika rubriker. Den första 

underrubriken sammanställer de svar där intervjupersonerna var överens, oavsett kommunal skola eller 

fristående skola. Den andra och tredje rubriken separerar svaren från de kommunala skolorna och de 

fristående skolorna, där framkommer även mer utmärkande svar. Under varje tema kommer citat 

användas. Dessa citat har valts ut med omsorg för att ge en rättvis och tydligare bild för vad varje 

enskild rektor hade för åsikter. Vissa citat som var mer framstående har valts ut då dessa var 

intressanta för studien. Intervjufrågorna som användes i denna studie finns under bilaga 2.  

 

4.3 Teman 
 

Här nedan redovisas de teman som valts för denna studie. 3 teman som används utgår från studiens 

forskningsfrågor samt de svar som framkommit under intervjuerna. De teman som redovisas är 

följande: 

 

 Rektorers förväntningar 

 Ledarskap och samverkan 

 Rektorers förutsättningar 

 

4.3.1 Rektorers förväntningar  

 

Gemensamt 

Alla intervjuade rektorer hade uppfattningen om att studie- och yrkesvägledaren i sin yrkesroll ska ha 

mycket kunskap om innehållet i styrdokument. Vägledaren ska även vara uppdaterad gällande 

förändringar som skett och kommer ske i och med den nya skolreformen bland annat i vad som krävs 

av eleven för att uppnå behörighet till eftergymnasiala studier och hur kurserna kan väljas under 

gymnasiet för att uppnå högsta meritpoäng. Alfred uttrycker sig på följande vis när han förklarar 

vilken roll studie- och yrkesvägledaren har på skolan: 

 
”… hon är ändå en symbol utåt sett mot föräldrarna och mot eleverna, en som ska kunna allting” 
 

Mer än hälften av de rektorer som har deltagit i studien, Tommy, Annika, Alfred och Anna anser att 

studie- och yrkesvägledaren ska informera rektor om förändringar och uppdateringar i mål- och 

styrdokument rörande studie- och yrkesvägledning. Tommy och Annika nämner även att studie- och 

yrkesvägledare ska informera lärare om förändringar och uppdateringar som sker kring studie- och 

yrkesvägledarverksamheten. Annika nämner följande: 

 
”… att hon håller sig uppdaterad med andra förändringar som sker så att hon kan tala om det för mig och 

för lärarna också. För hon är ju också grunden i deras information om det blir förändringar då.” 
 

Personliga möten med elever i vägledningssamtal är den allra viktigaste arbetsuppgiften för en studie- 

och yrkesvägledare uttrycker alla rektorer. Alla rektorer utom Tommy uttrycker att 

vägledningssamtalen ska innebära att studie- och yrkesvägledaren lyssnar till eleven och utgår från 

dennes möjligheter och mål. Det viktigaste är att se till elevens bästa. Alla rektorer nämner även att 

studie- och yrkesvägledaren har vägledningssamtal med elever som har det svårt i skolan och som 

behöver stöd.  

 

Kommunala skolor 

Alla rektorer inom de kommunala skolorna nämner att studie- och yrkesvägledaren på skolan arbetar 

till cirka 50 procent med vägledningssamtal. Emil och Annika nämner att en studie- och 

yrkesvägledare ska lyssna på eleven, fånga in vart den står och hjälpa denne att komma fram till vad 

den vill. Annika nämner att studie- och yrkesvägledaren inte ska lägga svaret i munnen på eleven. 
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Tommy anser att vägledaren ska prata med eleven om dennes intressen och att eleven ska få 

tillräckligt med underlag för att kunna genomföra ett väl underbyggt val. Emil nämner att en studie- 

och yrkesvägledare ska vara coachande i sitt sätt att bemöta elever, fungera som en livscoach. Emil 

nämner även att studie- och yrkesvägledaren ska ställa frågor som ger eleven en vision och en 

helhetsbild över hur framtiden kan se ut samt vilka konsekvenser olika val kan innebära. Tommy och 

Emil ansåg att studie- och yrkesvägledare tenderar att bli för neutrala och traditionella, yrkesrollen 

behöver uppdateras och utvecklas. Tommy är den som främst trycker på att studie- och yrkesvägledare 

bör vägleda mer mot arbetsmarknaden och poängtera mer vart jobben finns. Tommy säger följande: 

 
”Jag tycker att man som SYV borde våga, på något sätt uppmana eleven att välja utbildningar där det finns 

en utgång.” 

 

Emil hade ganska tydliga åsikter kring studie- och yrkesvägledning. I intervjun nämnde han att den 

roll och det uppdrag som han har varit minst nöjd med som rektor var studie- och yrkesvägledarens 

yrkesroll. Emil nämner följande: 
 

Jag har ju samarbetat bra med dem men jag kan tycka att de blir begränsade lite grann som jag sa, den 

funktionen som jag har varit minst nöjd med. De blir begränsade för att de är lite grann att verkligheten har 

stuckit ikapp dem. 

 

Emil säger även följande: 

 
… sitter det en studie- och yrkesvägledare i 55 – 60 års ålder liksom, de är ju inte med. Nej men de har inte 

ens en smartphone. De har ingen koll alltså, med all respekt för tanter. Det är lugnt, alltså det är inte det, vi 

vill ha något annat men vi vet inte riktigt vad. 

 

Övriga arbetsuppgifter som studie- och yrkesvägledaren är involverad i är bland annat arbete med 

elevernas individuella studieplan, dock är Emil osäker på om detta ska tillhöra studie- och 

yrkesvägledarens uppdrag men alla bekräftar att vägledaren arbetar med dessa arbetsuppgifter.  

Tommy och Annika nämner även att Elevhälsoteamsmöten (EHT-möten) hör till studie- och 

yrkesvägledarens uppdrag. Emil nämner att vägledaren arbetar mycket med det, är ett viktigt bollplank 

under EHT-möten och vid diskussioner kring elevers måluppfyllelse men han anser att vägledaren bör 

arbeta ännu mer preventivt och är även här lite osäker på om EHT verkligen ska tillhöra vägledarens 

arbetsuppgifter. Emil säger följande: 

 
”Alltså det är som tillexempel studie- och yrkesvägledare om den sitter med i elevhälsan eller inte. Det gör 

den ju egentligen inte längre, alltså man har ju skrivit, den är ju inte med som person där. ”  
 

Tommy och Annika nämner att vägledaren ska hålla i olika informationstillfällen för nuvarande och 

presumtiva elever samt vägledningssamtal för de elever som vill byta program. Tommy och Emil 

nämner att övergången mellan grundskolan och gymnasiet är viktig och att den ska fungera smidigt. 

Därför är det viktigt att en studie- och yrkesvägledare har ett fungerande samarbete och nätverkar med 

grundskolornas studie- och yrkesvägledare. De nämner även att information gentemot grundskolan är 

en arbetsuppgift, även Annika nämner att denna arbetsuppgift förekommer men att vägledaren har för 

lite tid på skolan, därför tar rektor, lärare och elever ett större ansvar för den uppgiften.  

 

Fristående skolor 

Kajsa berättade under intervjun att det är bra att studie- och yrkesvägledaren är med på föräldramöten 

för att kunna svara på frågor. Tidigare har skolans studie- och yrkesvägledare blivit anställda av ett 

bemanningsföretag som ansvarat för att anställa kunniga och behöriga studie- och yrkesvägledare. 

Studie- och yrkesvägledaren arbetade 10 procent på skolan det här läsåret berättade Kajsa, men till 

nästa läsår ska tjänsten utökas till 25 procent. Kajsa menar att vägledaren sköter sitt arbete ”urbra” och 

de har haft tur på skolan som alltid hittat sociala och kunniga vägledare.  

 

Anna förklarade att hennes studie- och yrkesvägledare ska komma med åsikter och idéer när de 

exempelvis ska bestämma vilka individuella val som skolan ska erbjuda, detta för att allt ska gå rätt till 

och rätt kurser erbjuds. Anna berättade också att en stor del av vägledarens roll är att i samtal få elever 

att bli motiverade till att nå sina mål.  
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Vidare berättar hon att vägledaren på hennes skola har en väldigt liten roll i dagsläget då skolan är 

liten och nystartad. Hur stor roll vägledaren ska få på skolan beror på hur bra denne passar i 

verksamheten. Hittar de en studie- och yrkesvägledare som fungerar bra i verksamheten får denne 

troligtvis fler arbetsuppgifter för att fylla ut tjänsten. Anna berättar även att vägledarrollen gärna ska 

vara nära kopplad till kuratorsrollen. De skulle nästan kunna vara som samma person menar hon då 

studie- och yrkesvägledaren ofta samtalar med elever som inte kommer att klara av sina studier. I de 

situationerna behövs också ofta en kurator menar Anna. Hon trycker även på att en otroligt viktig del i 

studie- och yrkesvägledarens roll är att denne inte ska vara bunden till något eller någon, en vägledare 

ska vara helt neutral. En studie- och yrkesvägledare ska därför inte veta för mycket om elever så att det 

påverkar vägledarens neutralitet, menar Anna. I elevhälsoteamet har vägledaren en viktig roll i att 

kunna visa på alternativ och hjälpa till med åtgärdsprogram för elever som det inte går bra för 

berättade även Anna, dock arbetar inte hennes studie- och yrkesvägledare i EHT.  
 

Alfred berättade under intervjun att hans skola köper in vägledning av en konsultfirma. Han trycker på 

att vägledaren i sin roll på skolan ska styrka och stötta eleverna i de personliga samtalen. Samtidigt ska 

vägledaren i samtalen också kunna ta ner elevers ambitionsnivå om de har så höga krav på sig själva 

att de inte mår bra, se citat: 

 
”Där har ju också studie- och yrkesvägledaren en roll att klämma ner eleverna lite, ambitionsnivån, till en 

realistisk” 

 

En studie- och yrkesvägledare ska enligt Alfred absolut inte vara fyrkantig och formell, för då kommer 

ingen elev och vill prata med dem. Det viktiga är personkemi och att en studie- och yrkesvägledare har 

rätt syn till det hela, berättade Alfred. Alla rektorer på de fristående gymnasieskolorna nämner att de 

har möjlighet och kunskap att besvara en del studie- och yrkesvägledarfrågor själva, studie- och 

yrkesvägledaren får besvara mer komplicerade frågor, speciellt när 2011 års gymnasiereform nyligen 

ägt rum. Alla rektorer på de fristående skolorna anser att studie- och yrkesvägledaren ska ha en tjänst 

som innefattar mer konkreta studie- och yrkesvägledaruppgifter där administrativa arbetsuppgifter 

med bland annat individuella studieplaner inte ingår i uppdraget. Alla rektorer menar att ren 

vägledning handlar nästintill bara om vägledningssamtal. Ett citat från Anna visar på detta: 

 
”Den uppfattningen har jag fått att man gör så i ju med att man skalar dem i det de ska göra, till det de är 

bra på och utbildade för, jag vill gärna renodla dem.” 
 

Två rektorer, Alfred och Anna, nämnde att vägledningssamtal utgör 100 procent av studie- och 

yrkesvägledarens arbetsuppgifter. Kajsa nämnde att vägledningssamtal utgör cirka 80 procent av 

studie- och yrkesvägledarens tid på skolan. Kajsa menar att förutom samtal ska vägledaren vara med 

på föräldramöten och vid valda tillfällen gå ut och ge information till eleverna på skolan samt närvara 

vid vissa konferenser för elever som det inte går så bra för, berättade Kajsa. Anna som nämnde att 

vägledaren på hennes skola har 100 procent vägledningssamtal berättade också under intervjun att en 

liten del av tjänsten innebär att bolla tankar med rektorn, detta nämnde även Alfred under intervjun. 

Anna tycker det är viktigt att vägledaren är öppen och lyssnar på det eleven frågar om under ett 

vägledningssamtal, studie- och yrkesvägledaren får inte driva samtalet: 

 
”Det är min största önskan, att syv ska vara så öppna att de inte driver det där av någon egen lista, liksom 

att man såhär check, check, check och så sitter eleven och, ursäkta jag hade fyrtioelva andra frågor” 

 

Anna avslutar genom att berätta att vägledaren har som uppgift att lyssna och hitta bra mål för en elev 

under ett samtal. Vägledaren ska bara ha samtal med de elever som behöver vägledning, berättar hon. 

Ett anställningskrav Anna har på en vägledare är att denne ska ha erfarenhet av näringslivet så att det 

finns en förståelse för hur verkligheten kan se ut när eleverna sedan kommer ut på arbetsmarknaden. 
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4.3.2 Ledarskap och samverkan  

 

Gemensamt 
Ingen av de skolor som har medverkat i denna studie har några konkreta nedskrivna mål för den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten. Ingen har heller en heltidsanställd studie- och 

yrkesvägledare. Alla rektorer uttryckte att det finns en tidsbrist i yrkesrollen som rektor, för att 

exempelvis hålla sig uppdaterad på mål- och styrdokument för den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten. Alfred nämnde att det är något han inte prioriterar. Alla rektorer nämner även att de 

inte är uppdaterade på de mål- och styrdokument som finns för studie- och yrkesvägledning. Alfred 

och Kajsa nämner att de känner till Sveriges vägledarförening (2007) men att de inte läst den etiska 

deklarationen eller de etiska riktlinjerna.  

 

Endast Annika hade läst den etiska deklarationen och riktlinjerna men hon nämnde att hon inte var 

uppdaterad på dem eller de andra mål- och styrdokument som finns för studie- och yrkesvägledning. 

Hon anser att mål- och styrdokumenten är bra och att hon inte ifrågasätter dem på något vis. Alla 

rektorer uttrycker sig vara nöjda med det arbete som studie- och yrkesvägledaren utför på skolan, det 

är endast Emil och Tommy som delvis är missnöjda med studie- och yrkesvägledarens yrkesroll. Det 

som framgår genom intervjuerna är att rektorerna är delaktiga i utformandet av vägledarens 

arbetsuppgifter, Anna nämner att hon är mycket delaktig i att utformandet medans resterande rektorer 

ger otydliga svar kring denna fråga. Citatet nedan visar vad Tommy säger angående sin egen 

delaktighet i utformandet av vägledarens arbetsuppgifter: 

 
”Jo på ett övergripande plan så är jag med alltså men sedan så tycker jag, SYV:en ska kunna ha väldigt stor 

frihet i att kunna utforma utifrån sin kompetens då…” 

 

Sedan avslutar Tommys sitt svar enligt följande: 

 
”… det ansvarar jag för så jag måste ju på något sett ge ramarna. Vad ska SYV:en jobba med så att säga?” 

 

Alfred nämner följande gällande samma fråga: 

 
”… Har inte behövt varit delaktig formellt, det har fungerat bra. Vi har pratat ihop oss en gång sedan 

fungerar det. Nu sitter vi inne i och tittar över, var måste inte hon vara med för att pressa kostnaderna lite.”  

 

Kommunala skolor 
Tommy nämner att ledarskap lärs ut på rektorsutbildningen. Hur rektorn ska ha ett pedagogiskt 

ledarskap och arbeta för elevernas måluppfyllelse. Han anser att de viktigaste ledaregenskaperna i 

rollen som rektor är god kommunikativ förmåga, mod och uthållighet. Tommy tror att han som rektor 

kan påverka studie- och yrkesorienteringen på skolan genom att ställa krav på ökad samverkan. Han 

vill att studie- och yrkesvägledare och andra yrkesgrupper på skolan, exempelvis lärare, ska ha ett gott 

samarbete och att studie- och yrkesvägledaren ska vara delaktig i olika aktiviteter. Annika anser att de 

viktigaste ledaregenskaperna för en rektor är att vara lyhörd och lyssna till vad medarbetarna säger och 

tycker, att ha en tydlig och rak kommunikation samt att ha ett professionellt förhållningssätt. Hon 

anser även att det är viktigt att ha svar på tal, vara kunnig och veta vad som gäller i exempelvis 

Skollagen. Annika tror att hon kan påverka den studie- och yrkesvägledande verksamheten på skolan 

om hon är otydlig i vad hon förväntar sig av studie- och yrkesvägledaren. Hon nämner att kontakten 

mellan henne och vägledaren är viktig men att de i dagsläget tyvärr springer om varandra väldigt 

mycket. Annika är den enda av de kommunala rektorerna som nämner att studie- och yrkesvägledarens 

tjänst skulle behöva utökas, från cirka 30 procent upp till cirka 40 – 50 procent. Hon nämner att 

vägledaren har begränsat med tid och att hon skulle behöva ha mer tid för att hinna med alla 

arbetsuppgifter. Annika nämner även att skolan inte har några specifika mål för den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten och är den enda av de kommunala rektorer som nämner att det skulle 

vara önskvärt. Annika säger följande: 

 
”... det vore naturligtvis önskvärt att vi skrev in det också och vart lite tydligare på den punkten. Det kan 

jag ju se som ett utvecklingsområde, absolut.” 
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Emil anser rektorn är väldigt central och behöver ha kompetenser för att kunna följa sitt uppdrag. De 

viktigaste ledaregenskaperna i rollen som rektor, enligt Emil, är att kunna fatta beslut och vara tydlig. 

Han anser att en tydlig rektor skapar ett visst lugn inom verksamheten. Emil nämner även att en rektor 

behöver ha en vision och en tydlig bild över vilka förväntningar som finns. Emil säger följande: 

 
”Nej men sedan att man har någon sorts idé kring, man har en, det blir någon sorts insikt. Alltså en idé 

kring vad vi förväntar oss. Vilken roll spelar studie- och yrkesvägledningen här?” 

 

Som nämnts tidigare så var Emil inte nöjd med studie- och yrkesvägledarverksamheten. Han nämnde 

att han aldrig har vart nöjd med studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och uppdrag. Han anser att 

yrkesrollen behöver utvecklas och uppdateras. Emil tror därför att det behövs ett aktivt arbete kring 

studie- och yrkesvägledning, att någon ”kan tänka lite utanför lådan”.   Det alla rektorer på 

kommunala gymnasieskolor har gemensamt är att de anser att studie- och yrkesvägledning är hela 

skolans ansvar. Det är inte bara studie- och yrkesvägledaren som ska ansvara för vägledning utan det 

ska ingå i alla ämnen. Tommy och Emil nämner begreppet helhet, att studie- och yrkesvägledaren ska 

förstå helheten, ingå i en samverkan och förstå andra yrkesroller på skolan. Tommy säger följande: 

 
… viktigt att hon ingår i ett sammanhang där man förstår andras roller också så det är viktigt roll för 

studie- och yrkesvägledaren att förstå helheten så man kan hjälpa lärare och säga att ’men du ska göra det 

här i vägledningen… ’ 

 

Både Tommy och Emil nämner att då de har yrkesprogram på sina skolor kan det bli svårt för 

vägledaren att hålla sig uppdaterad och förstå helheten gällande elevernas kommande yrkesval. De 

båda nämner att yrkeslärarna tar en allt större del och i den vägledningen då de har goda kunskaper om 

yrkesgruppen samt goda kontakter med branschen. Emil anser att en studie- och yrkesvägledare ska 

kunna sitta i en mer öppen miljö och bli mer delaktig, han anser att studie- och yrkesvägledare behöver 

arbeta mer aktivt med lärandet kring eleverna. Samverkan inom de kommunala skolorna sker även via 

regelbundna EHT-möten och då samarbetar studie- och yrkesvägledare med bland annat kuratorer, 

specialpedagoger, speciallärare, lärare och rektor. Emil anser att studie- och yrkesvägledaren inte bör 

vara med i EHT-möten längre då han anser att de inte längre står skrivet i Skollagen.  

 
Fristående skolor 

Kajsa och Anna har under intervjuerna berättat att de kommer att öka sina studie- och 

yrkesvägledartjänster inom en snar framtid, medans Alfred tvärtemot hade planer på att dra in på 

kostnaderna för studie- och yrkesvägledarverksamheten. Ingen av rektorerna har läst styr- och 

måldokument för studie- och yrkesvägledning. Kajsa och Alfred nämnde att de trots det hört talas om 

Sveriges vägledarförenings (2007) etiska deklaration. Anna berättade att deras vägledare med stor 

sannolikhet kommer informera henne om dessa olika dokument när de sedan möts och ska prata ihop 

sig och planera de kommande vägledaruppgifterna. Alla rektorer på de fristående gymnasieskolorna 

berättade att resurserna till stor del styr hur mycket studievägledning som ska finnas på skolan. Alfred 

säger följande:  

 
Det är ju egentligen, hur mycket jag släpper fram studie- och yrkesvägledaren i sin roll. Jag kan ju 

osynliggöra henne helt om jag vill, det är väl här det gäller att hålla balansen. Släppa fram = kosta mer, 

hålla tillbaka = bli billigt 
 

Alfred berättade under intervjun att de 3 viktigaste ledaregenskaperna en rektor bör ha är en samsyn 

mot målet ur ett elevperspektiv, att kunna agera rättssäkert i alla situationer samt att kunna se till att 

kvaliteten blir god. Han menar också att det är svårt att sätta ord på ledaregenskaper då han inte riktigt 

tänker på de på det sättet. I och med den nya gymnasiereformen, gy11, har han också märkt att 

vägledaren är viktigare under det första året för eleverna därför har han valt att under den perioden ge 

sin studie- och yrkesvägledare en större roll än innan reformen ägde rum.  
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Kajsa nämner också att vägledaren ska användas på ett effektivt sätt och berättar att hon funderar på 

att införa en fråga-svar sida på skolans hemsida så att studie- och yrkesvägledaren inte ska behöva 

svara på samma frågor flera gånger från olika elever. Kajsa berättade även under intervjun att hon inte 

har det fulla ansvaret för vägledaren på sin skola: 

 
”Jag har inte, jag har mest anställt dem och sedan har jag lagt över det mer på arbetslagsledarna” 

 

Kajsa menar då att det till stor del är arbetslagsledare som kan välja att plocka in studie- och 

yrkesvägledaren till föräldramöten och vid frågor som exempelvis rör högskolebehörighet. En sak 

Kajsa har ansvar över är att schemalägga tiden som vägledaren är på skolan så att eleverna ska få 

möjlighet att hinna träffa studie- och yrkesvägledaren. De viktigaste ledaregenskaperna hos en rektor 

menar Kajsa är lyhördhet, tydlighet och energi samt att vara kunnig om lagar. Det är viktigt att hitta 

behov och fördela resurser dit det behövs.  

 

Kajsa berättade att hon som ledare behöver lyssna på frågor från elever och lärare för att rikta 

resurserna rätt. På det här sättet utgör Kajsas ledarskap en påverkan på studie- och 

yrkesvägledarverksamheten. En följd av detta är att Kajsa ska utöka vägledartjänsten på sin skola till 

nästa läsår, hon berättade att det finns ett behov av det nu efter gymnasiereformen då all annan 

skolpersonal inte hunnit komma in i det nya systemet: 

 
” ... ändå kommer jag utöka syv-tjänsten till 25 procent för jag känner att det är så mycket svåra frågor nu 

med den här reformen” 

 

 Lärarna på Kajsas skola ställer ibland för enkla frågor till studie- och yrkesvägledaren, menar Kajsa, 

de ska kunna kolla upp lite själva på nätet så att vägledaren inte behöver svara på onödiga frågor. Allt 

ska vara effektivt. Anna är den enda rektorn av alla sex som berättar att hon har mycket stor 

delaktighet i att utforma studie- och yrkesvägledarens arbetsuppgifter. Hon och den biträdande rektorn 

har beslutat att vägledaren inte ska ha så stor roll i början då deras skola är nystartad. De planerar att 

köpa in mer vägledning när eleverna kommer upp i årskurs 3. Anna anser att de ledaregenskaper som 

är viktigast för en rektor är lyhördhet, engagemang och en nyfikenhet på eleverna samt öppenhet. 

Anna menar att med sitt ledarskap skapar hon en öppen miljö för eleverna där de kan känna att de törs, 

vågar och vill. Hon vill öppna elevernas framtid och få eleverna att kunna känna att de kan bli vad de 

vill. Både Anna och Kajsa nämner lyhördhet som en viktig ledaregenskap. Alfred och Kajsa nämnde 

båda att rektorn ska vara kunnig om lagar då Alfred mer specifikt nämnde att en rektor ska kunna 

agera rättssäkert. 

 

Rektorerna har ingen utvecklad samverkan över studie- och yrkesvägledarverksamheten på skolan. 

Anna nämner att vägledaren ska bolla med rektorn i olika frågor och det nämnde även Alfred. Alfred 

berättade att han låtit allt för många i personalen bestämma över när vägledaren bland annat ska vara 

med på möten, det ska Alfred nu dra ned på menar han. Kajsa berättade också under intervjun som 

tidigare nämnts att hennes skolas lärare ska undvika att komma till vägledaren för att ställa enkla 

frågor. Rektorerna trycker istället på effektivitet och att en studie- och yrkesvägledare främst ska 

arbeta med vägledningssamtal. Anna berättade som också tidigare nämnts att hon tycker vägledaren 

och kuratorn ska ha en nära samverkan. 

 
4.3.3 Rektorers förutsättningar 
 

Erfarenhet och Utbildning 

 

Gemensamt 

Alla rektorer nämner att de har yrkesmässig erfarenhet av att arbeta med studie- och yrkesvägledare. 

De nämner även att denna erfarenhet är det som har gett dem den kunskap de har om studie- och 

yrkesvägledning. Alla intervjupersoner har erfarenhet av rektorsprofessionen, vissa mer erfarenhet än 

andra men alla intervjupersoner har arbetat som rektor i mer än fem år. Alla rektorer utom Alfred 

nämner att de tidigare har besökt en studie- och yrkesvägledare i privat syfte, de nämner dock att de 

inte har några tydliga minnen från det mötet. Ingen av intervjupersonerna nämner att de har haft några 

betydande positiva erfarenheter från sina privata vägledningssamtal.  
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Alla rektorer förutom Tommy har arbetat inom skolvärlden innan de blev rektorer och har då 

erfarenhet av att arbeta tillsammans med eller som studie- och yrkesvägledare. Emil säger följande: 

 
”Jag blev ju väldigt färgad av naturligtvis de studie- och yrkesvägledare jag har jobbat med, så är det ju.” 

 

Alla rektorer förutom Anna och Kajsa har gått den äldre rektorsutbildningen, Alfred berättar följande 

”Jag gick den gamla flummiga rektorsutbildningen…”. Vidare nämner Alfred att den äldre 

rektorsutbildningen fokuserar mer på samverkan: 

 
”Då skulle man ju jobba i team, vi skulle jobba i projekt och väldigt mycket lull lull runt personal och 

personalvård och hur man hanterar personal, väldigt mycket sådant. Väldigt lite konkret skolsituation” 

 

 

Alla rektorer nämner att de inte lärde sig något om studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och uppdrag 

på rektorsprogrammet. Den sjätte rektorn, Kajsa, som för närvarande läser rektorsutbildningen nämnde 

att de hittills inte har lärt sig någonting om studie- och yrkesvägledning eller vägledarens yrkesroll och 

uppdrag. Hon tror inte heller att de kommer att få lära sig något kring det: 
 

”Det vi lärt oss, det är vad som krävs och vad säger skollagen men inte något om arbetsuppgifter eller hur 

det ska integreras i skolverksamheten eller något sådant.” 

 

En förutsättning som Emil nämner är att han anser att det finns många olika förväntningar på studie- 

och yrkesvägledares yrkesroll. Han nämner även att mål- och styrdokumenten för studie- och 

yrkesvägledning samt vägledarens yrkesroll är diffus. Emil säger följande kring mål- och 

styrdokument: 

 
”Jag tycker de är lite röriga och man ska vara med lite överallt. De är väl ungefär som rollen, lite otydliga.” 

 

Huvudmannaskap 

 

Gemensamt 

Det framgår genom intervjuerna att huvudmännen inte har beslutat och arbetat fram några 

gemensamma mål för den studie- och yrkesvägledande verksamheten för skolorna. Alla rektorer 

förutom Kajsa berättade under intervjun att de trodde att resursfördelningen för studie- och 

yrkesvägledarverksamheten ser olika ut på fristående skolor och kommunala skolor. Alfred och Anna 

menade att de har mer ren vägledning och att arbetsuppgifter som inte bör höra till vägledningsrollen 

har tagits bort. De tror att studie- och yrkesvägledare på kommunala skolor arbetar mer med bland 

annat administrativa arbetsuppgifter.  

 

Kommunala skolor 
Tommy och Annika tror att kommunen arbetar med studie- och yrkesvägledande frågor men ingen av 

de kommunala rektorerna är delaktig i något sådant arbete.  Däremot nämner Annika att kommunen 

arbetade med studie- och yrkesvägledarfrågor för några år sedan och att hon då var involverad i det 

arbetet. Annika nämner följande: 

 
För något år sedan, det kanske är två år sedan, eller det var kanske i samband med att de här Allmänna 

råden kom, 2009. Så hade vi ett ganska omfattande arbete här i kommunen kring just de Allmänna råden 

och sådär. Jag var på några sammankomster tillsammans med studie- och yrkesvägledare och så var vi 

några rektorer också som diskuterade de här frågorna, helt enkelt, så att men nu har vart ganska tyst de 

senaste två åren kan jag säga. Jag har inte hört någonting, det är därför det kanske har, ja ligger inte på prio 

1 just nu då. I, alltså det ligger inte på agendan på det sättet, som det gjorde då. 

 

Tommy berättade att vägledare i fristående skolor ”gör rätt mycket annat” och att det är vanligare med 

”blandtjänster”. Han menar att det är mer uppstyrt på en kommunal skola. 
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Fristående skolor 
Kajsa berättade att hennes tidigare chef tyckte att tjänsten som studie- och yrkesvägledare skulle 

plockas bort helt på skolan och att den övriga personalen skulle handleda i vägledningsfrågor men det 

gick inte Kajsa med på då hon menar att studie- och yrkesvägledarfrågor är ”jättekomplicerade” och 

att det då inte skulle fungera. Anna har inte kommunen som huvudman, men hon tycker ändå att 

kommunen påverkar hennes verksamhet mycket då det är samma skolpeng det handlar om. Anna 

berättade under intervjun att hon är missnöjd med att kommunen inte har några gemensamma mål och 

kvalitetssyn över studie- och yrkesvägledarverksamheten. Hon sa att kommunerna ofta begränsar 

eleverna på grundskolan i sitt gymnasieval då de styr elever mot sina egna kommunala skolor. Anna 

menar att det absolut inte är okej, speciellt inte när kommunalt anställda studie- och yrkesvägledare 

inom grundskolan bara hänvisar till kommunala gymnasieskolor. Där kommer etiska aspekter in 

menar Anna, en vägledare ska ju vara neutral. 
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5. Analys och slutsatser 
 

Här analyseras resultatet och kopplas ihop med de teorier, den litteratur, tidigare forskning och 

statistik som har använts i den här studien. 

5.1 Förväntningar 

5.1.1 Studie- och yrkesvägledarens förhållningssätt och arbetsuppgifter 

 

Peavy (1998) beskriver att en vägledare ska bygga upp en relation med de vägledningssökande och 

lyssna med intresse, vara tålmodig och visa respekt för individen, vilket är viktigt för att skapa en 

tillitsfull stämning. Detta samstämmer till viss del med resultatet då alla rektorer uttrycker att studie- 

och yrkesvägledarens viktigaste arbetsuppgift är individuella vägledningssamtal där vägledaren ska 

lyssna till eleven och utgå från dennes möjligheter och mål. Rektorerna anser även att vägledaren ska 

se till elevens bästa och finnas till för elever som har det svårt i skolan och behöver stöd. Det visar sig 

främst på de kommunala skolorna där vägledaren deltar i Elevhälsoteamet men alla rektorer nämner 

att vägledaren ska finnas till för elever som har det tufft i skolan.  

 

Ingen av rektorerna nämner ordagrant att det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren skapar en 

relation till eleven och det verkar heller inte avsättas någon tid för detta. Annika nämner att studie- och 

yrkesvägledaren på hennes skola arbetar under tidspress då denne är anställd på deltid och endast 

arbetar cirka 30 procent, vilket resulterar i att vägledaren inte hinner med alla arbetsuppgifter i den 

omfattning som behövs så som information till aktuella elever. Studie- och yrkesvägledaren på 

Annikas skola arbetar med vägledningsuppgifter till cirka 50 procent vilket också kan tydas som att 

något djupare relationsbyggande inte hinns med. De fristående skolorna har heller ingen 

heltidsanställd studie- och yrkesvägledare men däremot består vägledarens arbetsuppgifter till stor del 

av vägledningssamtal. Alfred och Kajsa trycker däremot på att vägledningen på skolan ska fungera så 

effektivt som möjligt vilket verkar tyda på att tiden för relationsbyggande inte prioriteras högt på dessa 

fristående skolor. 

 

Syftet med vägledningssamtalet är enligt Peavy (1998) att skapa en gemensam förståelse mellan de 

vägledningssökande och vägledaren, detta för att kunna hjälpa eleven med att kartlägga sin situation 

och prata om alternativa valmöjligheter, vilket både Emil och Annika bekräftar genom att säga att 

vägledaren ska fånga in vart eleven står och hjälpa denne att komma fram till vad den vill. En 

vägledare ska även kunna stötta och uppmuntra den vägledningssökande och få den att se styrkor och 

personlig potential, vilket alla rektorer mer eller mindre bekräftar. Emil nämner bland annat att en 

vägledare ska vara coachande i sitt sätt och ställa frågor som ger eleven en vision och en helhetsbild 

över hur framtiden kan se ut samt vilka konsekvenser olika val kan innebära. Ett mål som nämns i 

Läroplanen (Lgy11) är att elever ska få ökad förmåga att analysera valmöjligheter och bedöma vilka 

konsekvenser dessa val kan innebära, vilket bekräftar det som Emil nämner. Även Sveriges 

vägledarförenings (2007) etiska deklaration beskriver vägledning på samma vis, deklarationen nämner 

att vägledaren ska underlätta för individer att ta reda på vem den är, vad den vill och hur den vill leva. 

Att elever ska få möjlighet att utveckla sin självkänsla står även skrivet som ett mål i Läroplanen 

(Lgy11), där står det även att personalen ska motverka begränsningar i de olika valen som kan bero på 

och grunda sig på olika föreställningar om social- eller kulturell bakgrund samt om kön.  

 

Peavy (1998) nämner att vägledningssökande ska få hjälp med att genomföra en handlingsplan och 

identifiera samt hantera hinder, resultatet tyder på att rektorerna bekräftar detta . Alfred uttrycker att en 

vägledare ska kunna konfrontera eleven när denne inte har en realistisk ambitionsnivå, vilket liknar det 

som Peavy (1998) beskriver men kan tolkas på olika sätt.  Kommande citat redovisades även  i 

resultatet, Alfred säger följande: 

 
”Där har ju också studie- och yrkesvägledaren en roll att klämma ner eleverna lite, ambitionsnivån, till en 

realistisk” 
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Enligt Peavy (1998) ska studie- och yrkesvägledaren inte se sig själv som en expert utan varje individ 

har bäst kunskap om sitt eget liv och vägledaren ska därför lyssna till individen för att skapa sig en 

förståelse, det bekräftas av Annika som säger att vägledaren inte ska lägga svaren i munnen på eleven. 

Även Anna bekräftar det genom att säga att det är eleven som ska styra samtalet. Anna säger följande: 

 
”Det är min största önskan, att syv ska vara så öppna att de inte driver det där av någon egen lista, liksom 

att man såhär check, check, check och så sitter eleven och, ursäkta jag hade fyrtioelva andra frågor” 

 

5.1.2 Studie- och yrkesvägledarrollen – För neutral och behöver utvecklas? 

 

Det intressanta som framkommer genom intervjuerna är bland annat att Tommy anser att vägledaren 

ska prata med den vägledningssökande om dennes intressen men lägga större fokus vid att poängtera 

vart jobben finns och vägleda mer mot arbetsmarknaden. Tommy säger följande: 

 
Jag tycker att man som SYV borde våga, på något sätt uppmana eleven att välja utbildningar där det finns 

en utgång. Att det finns så här mycket jobb om du väljer det här spåret och så här mycket jobb om du väljer 

det här. 

 

Tommy trycker på att studie- och yrkesvägledare är för neutrala i sin yrkesroll. Det kan tolkas som 

motsägande gentemot det som Skolverket (2009) beskriver nämligen att studie- och 

yrkesorienteringen ska vara opartisk och att eleverna ska kunna lita på att studie- och 

yrkesorienteringen inte styrs av särintressen. Anna däremot anser att neutralitet är en otroligt viktig del 

i studie- och yrkesvägledarens roll. En vägledare ska inte vara bunden till något eller någon och 

vägledaren ska heller inte veta för mycket om elever, då det kan påverka vägledarens neutralitet 

gentemot eleven. Emil uttrycker att vägledare blir för traditionella i sin yrkesroll och att vägledare 

behöver uppdateras och utvecklas. Emil trycker på att studie- och yrkesvägledarrollen är den yrkesroll 

som han har vart minst nöjd med genom åren som rektor. Emil säger följande: 

 
Jag har ju samarbetat bra med dem men jag kan tycka att de blir begränsade lite grann som jag sa, den 

funktionen som jag har varit minst nöjd med. De blir begränsade för att de är lite grann att verkligheten har 

stuckit ikapp dem. 

 

Emil nämner att han har blivit färgad av de vägledare som han tidigare har arbetat med och att de 

tyvärr inte har gett honom någon vidare positiv bild av studie- och yrkesvägledare. Emil säger 

följande: 

 
… sitter det en studie- och yrkesvägledare i 55 – 60 års ålder liksom, de är ju inte med. Nej men de har inte 

ens en smartphone. De har ingen koll alltså [… ] Med all respekt för tanter. Det är lugnt, alltså det är inte 

det, vi vill ha något annat men vi vet inte riktigt vad. 

 

Något som ofta upprepas i Läroplanen (Lgy11) är att elever ska få underlag för att medvetet kunna ta 

ställning vid val av kurser, val av fortsatta studier eller att välja yrkesinriktning. Eleverna ska få 

information och vägledning inför alla val de ställs inför. Även Sveriges vägledarförenings (2007) 

etiska deklaration nämner att vägledaren ska kunna hjälpa individen att hitta rätt information då det 

idag finns många alternativ som gör det svårt att få en överblick över alternativen. De 

vägledningssökande ska få hjälp med att reflektera över samt utforska olika alternativ och under 

samtalet få motivation genom att samtala om vägar att gå vidare, vilket kan bekräftas genom studiens 

resultat. 

5.1.3 Teori v.s. praktik   

 

En vägledare förväntas dessutom arbeta kring elevers individuella studieplaner, detta står specifikt för 

Tommy och Annikas åsikter. Ingen av de fristående rektorerna anser att det är en arbetsuppgift för 

vägledaren. Emil bekräftar att vägledaren på skolan är involverad i arbetet kring elevers studieplaner 

men han nämner att han är osäker på om denna arbetsuppgift verkligen ska tillhöra studie- och 

yrkesvägledaren. Skolverket (2005) kan bekräfta att administration inte hör vägledning till.  
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Tommy och Annika nämner att vägledaren ska hålla i olika informationstillfällen för både nuvarande 

och presumtiva elever. Information för presumtiva elever nämns även det i Läroplanen (Lgy11) men 

mer som en riktlinje för hela personalstyrkan, vilket Tommy och Annika bekräftar att det också är.  

Alla intervjuade rektorer var överens om att studie- och yrkesvägledaren ska besitta mycket kunskap 

om innehåll i styrdokument och hålla sig uppdaterad gällande förändringar som skett och kommer att 

ske. Vägledaren ska veta vad som krävs av eleven för att uppnå behörighet till eftergymnasiala studier 

och hur kurserna kan väljas för att uppnå högsta meritpoäng, vilket bekräftar det som bland annat 

nämns i Läroplanen (Lgy11). Det framkommer i resultatet att mer än hälften av de rektorer som deltog 

i studien, Tommy, Annika, Alfred och Anna anser studie- och yrkesvägledaren ska informera rektor 

om förändringar och uppdateringar i mål- och styrdokument rörande studie- och yrkesvägledning. 

Tommy och Annika nämner att vägledaren även ska informera lärarna om samma information. Det 

ovanstående motsäger Högskoleförordningens (1993:100) specificering över vilka kunskaper en 

examinerad studie- och yrkesvägledare ska besitta, se kursplan under bilaga 3. Detta kan även kopplas 

till Argyris och Schön (1974) som nämner att det finns förväntningar på en nyanställd och främst för 

nyexaminerade att vara kompetenta och besitta diverse kunskap, utan att den studerande har fått någon 

upplärning.  

 

Yukl (2012) menar att det är svårt för nya medlemmar att socialisera sig in i en stark kultur då den 

innefattar många värderingar som är underförstådda hos de anställda. För att en ny medlem ska lyckas 

med detta kan det vara bra att ge denne en typ av introduktion eller på annat sätt hjälpa medlemmen att 

socialisera sig in i kulturen.  Dock visar inte intervjuerna på om studie- och yrkesvägledarna fått någon 

introduktion eller hjälp att socialisera sig in i organisationskulturen. Kan det vara så att vägledare 

behöver läsa skoljuridik för att ha de kunskaper rektorerna förväntar sig eller kan det vara så att 

rektorerna saknar kunskap om studie- och yrkesvägledarutbildningen. Det senare bekräftar Lundkvist 

och Ventorp (2009) i sitt examensarbete, det menar att endast 1 rektor av 6 hade insikt i detta. 

 

5.1.4 Avslutande slutsatser för förväntningar 

 

Studien visar att förväntningarna på studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och uppdrag är många. 

Resultatet är delat, vissa förväntningar på yrkesrollen och dess uppdrag stämmer bra med teorier, 

litteratur och tidigare forskning medans andra inte gör det. Det mest framträdande resultatet är att det 

finns delade åsikter kring en vägledares neutralitet. Tommy och Emil anser att studie- och 

yrkesvägledarrollen är för dåligt uppdaterad gentemot samhällets utveckling och anser att den behöver 

uppdateras. Majoriteten av alla rektorer, Kajsa, Anna, Alfred och Annika verkar vara nöjda och det 

kan tolkas som att rektorerna anser att studie- och yrkesvägledare är en viktig och betydande yrkesroll.  

 

Alla rektorer anser att vägledningssamtalet är den viktigaste arbetsuppgiften och innehållet under 

vägledningssamtalet stämmer i det stora hela bra överens med Peavys (1998) vägledningsteori. Det 

råder däremot delade åsikter om vägledaren ska arbeta med administrativa arbetsuppgifter eller inte så 

som individuella studieplaner. Det som också är framträdande är att majoriteten anser att vägledaren 

ska informera rektorer om förändringar och uppdateringar i mål- och styrdokument. Resultatet visar på 

att det finns skillnader mellan teori och praktik, då studie- och yrkesvägledarprogrammet inte 

innehåller någon kurs som inkluderar någon form av skoljuridik.  

5.2 Ledarskap 

5.2.1 Rektorernas tankar kring ledarskap 

 

Under rektorsprogrammet utbildas rektorer i skolledarskap i förhållande till hur verksamheten ska 

kunna utvecklas för en ökad måluppfyllelse. De får kunskap om olika ledarskapsstrategier och vilka 

effekter dessa medför på personalens utveckling och prestation. (Skolverket, 2010) I Läroplanen 

(Lgy11) står det att det är rektorns ansvar att planera och utveckla verksamheten så att nationella mål 

uppnås.  



   

29 

 

Detta bekräftas av Tommy som menar att han lärde sig mycket om pedagogiskt ledarskap under 

utbildningen och hur han ska kunna uppnå måluppfyllelse. Alfred nämnde att han gått den gamla 

rektorsutbildningen: 

 
”Då skulle man ju jobba i team, vi skulle jobba i projekt, och väldigt mycket lull lull runt personal och 

personalvård och hur man hanterar personal, väldigt mycket sådant. Väldigt lite konkret skolsituation” 

 

Det verkar som att Alfred var missnöjd med rektorsutbildningen då han upplevde att den hade ett för 

stort fokus på ledarskap, kunskap om hur han bör hantera personal och arbeta i team. Det kan vara så 

att Alfred inte anser att en rektor bör lägga för stor del på ledarskap då han menar att det inte riktigt 

hör till den konkreta skolsituationen.  

 

Yukl (2012)  beskriver att lyhördhet, initiativförmåga, envishet, självförtroende, att vara energisk samt 

ha förståelse för uppgiften är några av de egenskaper som förknippas med och kännetecknar ledarskap. 

Intervjuerna visar på att rektorerna delvis hade olika åsikter om vilka de viktigaste egenskaperna för en 

pedagogisk ledare på en skola är. Både Kajsa, Anna och Annika nämnde att lyhördhet är viktigt. 

Kajsa, Alfred, Annika och Emil berättade att rättsäkerhet och att vara kunnig om lagar och fatta beslut 

är en positiv egenskap. Emil, Annika och Kajsa nämner också att tydlighet är bra.  Egenskaper som 

stämmer överrens med de Yukl (2012)  nämner är just lyhördhet och att vara energisk, vilket enbart 

Kajsa sa. Självförtroende som Yukl (2012) även nämner liknar Tommys nämnda egenskap, att ha 

mod. Intressant är att det bara är kvinnorna som nämnde lyhördhet. En förståelse finns för att rektorer 

kan använda sig av olika ledarskap beroende på personliga värderingar och egenskaper som kan ha 

påverkat att de delvis har olika åsikter om dessa ledaregenskaper. 

 

5.2.2 Skriftliga dokument 

 

Yukl (2012) menar att en ledare bör kommunicera till sina anställda vad som ska prioriteras i arbetet 

för att påverka de underordnades agerande och motivation. En hjälp till kommunikation för detta kan 

vara en skriftlig deklaration eller skriftliga värderingar för organisationen. Ett sådant dokument får låg 

trovärdighet hos de anställda om inte ledaren handlar efter och stödjer det. Intervjuerna visar på att 

ingen av rektorerna var uppdaterade på mål- och styrdokument för studie- och yrkesvägledning. 

Rektorerna som är ledare på skolan handlar därför inte efter eller stödjer vägledningens mål- och 

styrdokument som förklarar vad studie- och yrkesvägledning innebär. Enligt Yukl (2012) har då 

troligtvis dessa dokument låg trovärdighet i de olika rektorernas verksamheter och övriga anställda 

motiveras inte att följa dessa. Att rektorer inte prioriterar att läsa dokumenten kan också vara en orsak 

till att de saknar kunskap om vad studie- och yrkesvägledning innebär. Skolverket (2005) bekräftar att 

rektorer och lärares kunskaper om studie- och yrkesvägledning behöver förbättras, det framkom i 

deras undersökning att skolpersonal har bristande kunskaper om vad en studie- och yrkesvägledare ska 

arbeta med.   

 

5.2.3 Tydliggöra rollförväntningar 

 

Yukl (2012) beskriver också hur ett tydliggörande ledarskapsbeteende är viktigt i organisationer där 

det kan finnas osäkerheter kring ansvarsområden, detta för att underordnade ska förstå vilka 

förväntningar som läggs på dem. Ledaren bör då tydligt fördela arbetsuppgifter och beskriva 

rollförväntningar. Detta tydliggörande beteende har ett positivt samband till effektivt ledarskap. 

Skolverket (2008) menar att det behövs en tydligare specificering av de förväntningar som finns på de 

olika professionerna i skolan. Skolverket (2010) menar att en rektor ska ha en djupgående insikt i de 

många deluppgifter som utförs på skolan för att kunna leda det inre arbetet och interagera de olika 

deluppgifterna för hög kvalitet på arbetet. Intervjuerna i denna studie visar på att detta tydliggörande 

ledarskapsbeteende inte kan bekräftas hos rektorerna. Resultatet verkar tvärtom visa på motsatsen. 

Ingen av skolorna har nedskrivna mål eller nedskrivna arbetsuppgifter för deras studie- och 

yrkesvägledarverksamhet.  
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Alla rektorer utom Anna ger otydliga svar på hur delaktiga de är att utforma vägledarens 

arbetsuppgifter. Anna däremot säger att hon är mycket delaktig i att utforma dessa arbetsuppgifter. 

Tommy nämner att han utformar vägledarens arbetsuppgifter på ett övergripande plan och låter sedan 

vägledaren få stor frihet att utforma dem efter egen kompetens. Dock nämner han senare under 

intervjun att det är han som ledare som ska bestämma över vad vägledaren ska jobba med och ge 

ramarna för arbetet. Även Alfred nämner att han inte varit delaktig formellt i utformandet av 

arbetsuppgifter. Men sedan nämner även han att de nu sitter och bestämmer vilka av arbetsuppgifterna 

som kan minskas ned för att minska på kostnaderna. Av dessa svar verkar det som att rektorerna ändå 

har stor delaktighet i att utforma vägledarens arbetsuppgifter på skolan, men de är otydliga i när de 

berättar hur delaktiga de är. Kan de vara så att rektorerna även är otydliga gentemot vägledaren i vilka 

arbetsuppgifter som de själva vill utforma och hur mycket de vill att vägledaren ska utforma efter egen 

kompetens? Annika säger att hon tror att hon kan påverka den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten på skolan genom att vara tydlig eller otydlig i vad hon förväntar sig av studie- och 

yrkesvägledaren.  

 

Att en ledare ska ge tydliga beskrivningar över rollförväntningar och arbetsuppgifter som Yukl (2012) 

menar är viktigt i organisationer där det finns otydligheter om ansvar. Emil nämnde att han tyckte att 

både styrdokument om studie- och yrkesvägledning och vägledarens roll är otydliga. Skolverket 

(2007) bekräftar det Emil berättade och beskriver att det finns en oklarhet om vilka förväntningar 

rektorer har på vägledares yrkesroll och uppdrag och att rektorer bör sätta tydligare ramar för den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten. Resultatet visar att rektorerna inte agerar som Yukl (2012) 

beskriver att en ledare bör göra när en yrkesroll är diffus. Skolverket (2008) bekräftar detta ytterligare 

och beskriver att det sällan finns några tydliga riktlinjer eller mål för den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten och hur denna ska organiseras. Emil vill vara tydlig i sin roll som rektor, han anser att 

en tydlig rektor skapar ett visst lugn inom verksamheten. Emil nämner även att en rektor behöver ha 

en vision och en tydlig bild över vilka förväntningar som finns. Han verkar önska att han ändå ska 

vara tydligare i vad han förväntar sig av sin studie- och yrkesvägledare. Det som hindrar honom är att 

han möjligtvis inte fullt ut förstår vad en studie- och yrkesvägledares roll innebär. 

 

5.2.4 Osäkerhet kring arbetsuppgifter 

 

Yukl (2012) menar att om utformning av arbetsroller i en organisation är bristande kan prestationerna 

från dessa anställda bli sämre eftersom att de då finns stor risk att de ges arbetsuppgifter som inte 

stämmer överrens med deras kunskaper. Resultatet från intervjuerna visar på att Alfred, Anna och 

Emil tror eller tycker att vägledare ges arbetsuppgifter som inte hör till deras uppdrag. I sin 

utsträckning kan det betyda att rektorerna då inte tycker att vägledaren i dessa fall arbetar med sådant 

som stämmer överrens med dennes kunskaper. Detta tycks bekräfta Yukl (2012). Framträdande är att 

Emil som är missnöjd med studie- och yrkesvägledarrollen inte tar större ansvar i utformandet av 

vägledarens arbetsuppgifter så att han blir nöjd.  
 

Skolverket (2005) upptäckte i sin granskning att vägledare som är stationerade på en skola ofta får 

arbeta med andra arbetsuppgifter som inte hör vägledning till, exempelvis upptäcktes att vissa 

vägledare arbetar med brandskyddsansvar och administration. (Skolverket, 2005)  

 

Henrysson (1994) beskriver att en rektors ledarskap kan påverka statusen för studie- och 

yrkesvägledaren på skolan. Rektorns attityd, medvetenhet och stöd till studie- och 

yrkesvägledarverksamheten påverkar då vilken så kallad syo- kultur som bildas på skolan kring 

vägledaren. Ett tydligt citat från Alfred bekräftar det Henrysson (1994) beskriver, vilket visar på 

vilken makt rektorn som ledare har att påverka vägledarens roll på skolan: 

 
”Det är ju egentligen, hur mycket jag släpper fram studie- och yrkesvägledaren i sin roll. Jag kan ju 

osynliggöra henne helt om jag vill” 

 

Alfred anser att han har mycket makt i sitt ledarskap i att kunna påverka vilken roll vägledaren får. 
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5.2.5 Avslutande slutsatser för ledarskap 

 

Rektorerna i studien är dåligt uppdaterade på mål- och styrdokument vilket kan medföra att både de 

själva och annan personal har bristande kunskap om studie- och yrkesvägledares yrkesroll och 

uppdrag. Ingen skola har mål för vägledarverksamheten och inte heller tydliga rollförväntningar vilket 

Yukl (2012) menar behövs vid osäkerheter om ansvarsområden. Studie- och yrkesvägledares roll är 

diffus, därför kan det vara svårt för rektorer att ge tydliga riktlinjer. En fråga som kan diskuteras är om 

ens studie- och yrkesvägledare vet exakt vilka arbetsuppgifter som ska innefatta deras uppdrag? 

Det verkar även vara vanligt förekommande att vägledare arbetar med uppgifter som egentligen inte 

hör till uppdraget, enligt hälften av rektorerna i studien och tidigare forskning. En tolkning är att 

rektorer ändå har makten att i sitt ledarskap påverka vilken roll och status studie- och yrkesvägledare 

får i skolverksamheten, vilket bekräftas av Henrysson (1994). Därför kan det tyckas vara så att 

rektorer bör bli mer insatta så att vägledares kompetens kan utnyttjas och tas tillvara på rätt sätt. 

Rektorernas ledarskap i denna studie motstrider de ledarskapsteorier som använts. Frågan är om det 

kan bero på den tidsbrist rektorerna nämner och att de därför inte får möjlighet att utöva ledarskap i 

den omfattning teorierna beskriver? 

5.3 Samverkan 
 

5.3.1 Rektorers arbete för samverkan 
 

Argyris och Schön (1974) belyser genom sin teori att en ledare genom Double-loop learning kan 

påverka effektiviteten inom verksamheten genom att öka samverkan. Denna samverkan kan leda till en 

mer trivsam miljö som främjar kreativitet. På så sätt ska varje medarbetare ges möjlighet att genom sin 

profession, sin utbildning och sin specifika kompetens bidra till nya lösningar som effektiviserar 

verksamheten.  

 

Yukl (2012) nämner att en ledare ska underlätta kommunikationen mellan medlemmar i arbetslaget, få 

dem att förstå varandras roller och synkronisera deras aktiviteter. Det som är framträdande i studien är 

att kommunala skolor lägger större vikt vid att studie- och yrkesvägledaren ska ingå i samverkan med 

övrig personal till skillnad från de fristående skolorna. Både Tommy och Emil nämner begreppet 

helhet och anser att vägledaren ska ingå i ett sammanhang och förstå andras roller på skolan. Tommy 

anser också att vägledaren med hjälp av sin specifika kompetens ska kunna hjälpa lärare i att arbeta 

med studie- och yrkesvägledning. Tommy säger följande: 

 
… viktigt att hon ingår i ett sammanhang där man förstår andras roller också så det är viktigt roll för 

studie- och yrkesvägledaren att förstå helheten så man kan hjälpa lärare och säga att ’men du ska göra det 

här i vägledningen… ’ 

 

Alla rektorer förutom Kajsa och Emil uttrycker att studie- och yrkesvägledaren ska samverka med 

rektorn och informera denne samt bolla tankar kring uppdateringar rörande studie- och 

yrkesvägledning. Rektorerna vid de kommunala skolorna trycker på att studie- och yrkesvägledning är 

hela skolans ansvar och ska ingå i alla ämnen, detta framgår även tydligt i den litteratur som använts 

för denna studie. I det stödmaterial som arbetades fram av Skolverket (2008) står det att det råder stor 

brist på samverkan inom skolverksamheten. Vägledaren är oftast ensam om att ansvara över den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten. I de allmänna råden som arbetades fram av Skolverket 

(2009) lyfts det fram att rektorn ska ansvara för att engagera alla yrkeskategorier och få dem delaktiga 

i den studie- och yrkesvägledande verksamheten. Det är även rektorns ansvar att fördela 

arbetsuppgifterna kring studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledaren har en central roll 

och ska genom sin utbildning besitta specialistkunskaper.  
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Även i Skolverkets (2010) måldokument för rektorsprogrammet nämns det att rektorn ska lägga tydlig 

vikt vid samarbete och vara en god förebild så att ett öppet klimat med kommunikation skapas. I den 

granskning som Skolinspektionen (2012) genomförde av rektorers ledarskap nämns följande citat: 

 
”Rektorn behöver bli en mer drivande kraft och samordna och leda strukturer och processer mot ökad 

måluppfyllelse och skolutveckling” 
    (Skolinspektionen, 2012 s. 23) 

 

5.3.2 Samverkan eller inte? 

 

Inom alla de kommunala skolorna ingår studie- och yrkesvägledaren i elevhälsoteamet och ska 

medverka på möten där elevers måluppfyllelse diskuteras. Alla rektorer på de fristående skolorna 

nämner att studie- och yrkesvägledaren inte är en del av elevhälsoteamet på deras skolor. Anna 

nämner att studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll vid EHT-möten men att deras vägledare i 

dagsläget inte är så delaktig i sådana möten. Anna nämner däremot att vägledaren ska vara nära 

kopplad till kuratorsrollen på skolan då de har kompletterande professioner. Vägledaren och kuratorn 

ska då kunna samarbeta och ha individuella samtal med elever som inte kommer klara av sina studier 

och kanske har annan problematik i sitt sociala liv. Kajsa nämner att de vid valda tillfällen väljer att ta 

in vägledaren på konferenser där diskussioner förs kring elever som det inte går så bra för men i stor 

utsträckning så ska vägledaren fokusera på individuella vägledningssamtal.  

 

Rektorerna på de kommunala skolorna nämner även att samverkan med grundskolan är viktig och att 

studie- och yrkesvägledaren ska ingå i ett nätverk med grundskolornas vägledare. En del av 

vägledarens arbetsuppgifter handlar om information till presumtiva elever, vilket också nämns i 

Läroplanen, Lgy11. Annika nämner att då vägledaren har för lite tid på skolan så tar rektor, lärare och 

elever en större del av den arbetsuppgiften. Lärare på yrkesprogrammen vid de kommunala skolorna 

får även ta ett större ansvar när det gäller vägledning kring arbetslivets villkor, praktik och samverkan 

med arbets- och samhällsliv. Trots att rektorerna för de fristående skolorna nämner att de vill 

effektivisera studie- och yrkesvägledningen på skolan så finns det ingen utvecklad samverkan kring 

vägledare och övrig personal. Enligt Houchens och Keedy (2009) kan samverkan positivt påverka 

arbetsmiljön inom skolverksamheten och som nämnts tidigare, även höja skolans effektivitet och 

elevers måluppfyllelse. Då inga resultat finns gällande hur de fristående skolorna presterar kring detta 

kan inget konkret nämnas förutom att denna teori kanske kan fungera som ett förslag för att nå den 

effektivitet de strävar efter?   

 

Yukl (2012) nämner att det är ledarens ansvar att säkerställa att medarbetare i arbetslaget förstår 

varandras roller och hur de hänger samman med varandra. Alfred delgav under sin intervju att han 

tidigare har tillåtit personalen att vara med och bestämma när vägledaren ska delta i olika 

sammanhang, enligt Alfred ska detta ändras. Kajsa nämner under intervjun att lärarna ska undvika att 

ställa enklare frågor till studie- och yrkesvägledaren och att vägledaren främst ska arbeta med 

individuella vägledningssamtal. Då alla rektorer vid de fristående skolorna nämner att studie- och 

yrkesvägledaren ska ha en tjänst som innefattar mer konkreta vägledaruppgifter kan detta tolkas som 

att rektorerna inte vill att vägledaren ska bli distraherad av andra yrkesroller på skolan och behöva 

lägga energi på att stödja dem i deras arbete. Kajsa säger följande: 

 
”Det är lärarna som kan ha lite sådana här frågor som de, tycker jag, kan ta reda på egen hand men, just 

alltså hur många IG man får ha, alltså lite kan man faktiskt söka på nätet…” 

 

Resultatet skulle kunna peka på det som Yukl (2012) menar och resultatet kan även kopplas ihop med 

det som Houchens och Keedy (2009) påstår, att det finns ett glapp inom skolverksamheter där 

professionella pedagoger blir alltmer isolerade från lärare och andra yrkesroller. Ledaren ska därför 

kunna främja dessa relationer genom att visa omsorg, tillit och öka samarbetet på skolorna. Kan det 

vara så att rektorerna på de fristående skolorna ökar detta glapp genom att inte tillåta en högre grad av 

samverkan? Kan det i så fall kopplas ihop med det som Henrysson (1994) skriver, att lärare och andra 

yrkesroller inom skolverksamheten har bristande kunskap i att studie- och yrkesorientering är hela 

skolans ansvar.  
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Det kan likaså kopplas till Skolverket (2007) som nämner att deras undersökning har visat på att 

skolledare och lärare har bristande kunskap om vad en studie- och yrkesvägledare faktiskt arbetar med. 

I resultatet nämner Emil att studie- och yrkesvägledaren skulle kunna sitta i en mer öppen miljö och 

bli mer delaktig, han nämner även att vägledaren skulle kunna bli mer involverad i lärandet kring 

eleverna. 

 

5.3.3 Avslutande slutsatser för samverkan 

 

Resultatet visar på framträdande skillnader gällande hur fristående skolor och kommunala skolor 

arbetar med samverkan. De fristående skolorna har inte någon utvecklad samverkan kring den studie- 

och yrkesvägledande verksamheten, vilket motsäger de ledarskapsteorier som använts i denna studie.  

En tolkning utifrån resultat och litteratur är att fristående skolor kanske inte har en förståelse för hur 

viktig samverkan är och att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Ledarskapsteorierna 

lyfter att samverkan är viktigt för organisationen och även för medarbetarna. Tommy och Emil som är 

rektorer på kommunala skolor nämner att en studie- och yrkesvägledare ska ingå i en helhet där alla 

medarbetare inom skolan har en förståelse för varandra och vad dess yrkesroller innefattar, rektorernas 

uttalande bekräftar teorierna och annan litteratur.  

 

Rektorerna inom de kommunala skolorna nämner att deras studie- och yrkesvägledare samverkar med 

elevhälsoteamet och alla rektorer var överens om att studie- och yrkesvägledarens ska finnas till för 

elever som behöver stöd. Däremot ställer sig Emil kritisk till om EHT verkligen ska tillhöra studie- 

och yrkesvägledarens arbetsuppgifter, vilket kan bekräfta Skollagen (2010:800) där studie- och 

yrkesvägledaren inte nämns i det sammanhanget. Det ovanstående kan tolkas på olika sätt då det råder 

delade meningar kring denna arbetsuppgift, vilket i sin tur kan bero på att studie- och 

yrkesvägledarrollen samt styrdokument är otydliga.  

 

5.4 Rektorers förutsättningar 
 

5.4.1 Rektorsutbildning 

 
Kapitel nio 11 § i Skollagen (2010:800) visar på att pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet 

är ett krav för att få anställas som rektor. Sedan den 15 mars 2010 är det obligatoriskt att nyanställda 

rektorer genomför rektorsutbildningen. Utbildningen ger kunskaper och förmågor för att kunna leda 

skolverksamheten mot nationella mål. Utbildningen innehåller skoljuridik och myndighetsutövning, 

skolledarskap samt mål- och resultatstyrning. Rektorer har som ansvar och uppgift att se till att få en 

bra och fungerande skolverksamhet som helhet. De ska också leda det inre arbetet på skolan så att 

detta håller en hög kvalitet och utvecklas, kunskaper om detta lärs ut under utbildningen (Skolverket, 

2010). Resultatet visar på att alla rektorer har läst rektorsprogrammet, dock har Kajsa inte hunnit gå 

klart utbildningen än. 

 
Henrysson (1994) menar att rektorsutbildningen inte ger rektorer kunskap om studie- och 

yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag eller om studie- och yrkesverksamheten i vid bemärkelse. 

Detta bekräftas av alla rektorer i denna studie. Ett citat från Kajsa visar på detta: 

 
”Det vi lärt oss, det är vad som krävs och vad säger skollagen men inte något om arbetsuppgifter eller hur 

det ska integreras i skolverksamheten eller något sådant.” 

 

Enligt Gunnel Lindh i Skolverket (2008) behöver kommunerna, huvudmännen och rektorerna få en 

djupare insikt och förståelse för vad studie- och yrkesvägledning innebär. Det är särskilt viktigt för de 

olika rektorsutbildningarna. Skolverket (2008) kan då tyckas mena att detta kunskapsområde bör 

införas på de olika rektorsutbildningarna.  
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Henrysson (1994) beskriver att rektorer behöver lära sig vad studie- och yrkesvägledarverksamheten 

går ut på genom egen erfarenhet eftersom att det som nämnts ovan inte ingår något om detta i 

rektorsutbildningen. Intervjuerna bekräftar att yrkesmässig erfarenhet är den enda kunskapskällan 

rektorerna fått om studie- och yrkesvägledning.  

 

Skolinspektionen (2012) visar på att rektorer har olika erfarenheter och kompetenser och att de arbetar 

utifrån olika förutsättningar men trots detta får de behövande inget mer stöd. Stöd och insatser från 

huvudmannen ser likadant ut oavsett behov och resurserna fördelas (Skolinspektionen, 2012). Annika 

är en utstickare i detta sammanhang, hon är den enda som är utbildad studie- och yrkesvägledare och 

har också arbetat som detta. Hon har därför stor erfarenhet inom området men nämnde även att hon 

inte längre är uppdaterad i mål- och styrdokument, detta ansvar lägger hon på sin vägledare på skolan.  

 

5.4.2 Styrning genom mål- och styrdokument samt huvudmän 

 
Decentraliseringen har komplicerat styrningen av skolan, kommunernas egna frihet att ansvara för och 

besluta om skolverksamheten har lett till att skolans organisering kan skilja sig mycket mellan olika 

kommuner. (Pierre, 2007) Detta bekräftar även Lundahl (2010) och menar att det beror på otydliga 

styrdokument och bristande kunskaper hos skolledare. Pierre (2007) beskriver att decentraliseringen 

har inneburit att mer ansvar också läggs på skolledningen där rektorn nu har en mer styrande och 

självständig roll.  

 

Skolverket (2007) nämner att rektorer anser att målen är ”luddiga” och att de önskar tydligare ramar 

och styrning från huvudmannen och staten. Enligt en tolkning har decentralisering lett till en mer 

diffus läroplan. Studie- och yrkesvägledning hade i Läroplanen (Lgr80) ett tydligare syfte än i den nya 

Läroplanen (Lgy11). Det Emil nämner bekräftar detta, han tycker att både styrdokument för studie- 

och yrkesvägledning och att vägledarrollen är diffus. Han berättade att han tycker dokumenten är 

röriga. Alla rektorer i studien berättade också att det finns en tidsbrist i yrkesrollen som rektor och de 

hinner inte hålla sig uppdaterade i styr- och måldokument för studie- och yrkesvägledning. Alfred 

nämnde att detta är något han inte prioriterar. Det verkar som att rektorerna i studien saknar tid att 

sätta sig in i vägledares yrkesroll och uppdrag. Skolinspektionen (2012) bekräftar att rektorer är hårt 

belastade i sitt yrke, majoriteten av rektorerna i deras undersökning arbetade mellan 45 till 65 timmar 

per vecka. Det kan tolkas så att just denna tidsbrist är en avgörande faktor i hur mycket tid rektorer 

kan avsätta till att lära sig mer om en vägledares yrkesroll och uppdrag.  

 

Skolverket (2005) beskriver att kommunernas styrning av den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten ofta är svag och utvärderingar är sällsynta. Skolverket (2007) visar på att majoriteten av 

kommunerna inte hade arbetat fram några mål för den studie- och yrkesvägledande verksamheten. 

(Skolverket, 2007) Det framgår av resultatet att ingen av rektorernas huvudmän har arbetat fram några 

gemensamma mål för studie- och yrkesvägledningen. ”… det ligger väl inte på prio ett just nu i 

kommunen” menar Annika. Detta bekräftar Skolverkets (2007) granskning som nämnts ovan. Tommy 

och Annika trodde ändå att kommunen på något sätt arbetar med frågor kring studie- och 

yrkesvägledning men berättade att de inte är delaktiga i det arbetet. Anna som är rektor på en 

fristående skola nämnde att hon är missnöjd med att kommunen inte har några gemensamma mål eller 

har någon kvalitetssyn över studie- och yrkesvägledarverksamheten. Hon är även mycket missnöjd 

med att decentraliseringen med kommunernas större ansvar för styrning lett till att kommunen 

begränsar elever på grundskolan i sitt val till gymnasiet.  

 

Anna är upprörd över att vägledare på kommunala grundskolor styr elever till de kommunala 

gymnasieskolorna och menar att det inte är etiskt rätt då en vägledare ska vara neutral. Det är endast 

Anna och Alfred som till viss del visar missnöje med decentraliseringen, alla andra rektorer anser sig 

vara nöjda. 

 

Kajsa berättade under intervjun att hennes huvudman tidigare försökt att ta bort studie- och 

yrkesvägledartjänsten på skolan och att den övriga personalen skulle handleda i dessa frågor men 

Kajsa kunde inte tillåta detta då hon menar att området är för komplicerat.  
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Det som framgår är att majoriteten av rektorerna inte får något stöd från sina huvudmän då det handlar 

om studie- och yrkesvägledning vilket bekräftar skolverkets granskningar från 2005 och 2007. De 

allmänna råden beskriver att huvudmännen i sin tur behöver ta ett större ansvar och se till att 

rektorerna får rätt förutsättningar till att kunna genomföra ett så bra arbete som möjligt, genom 

utbildning och fortbildning. (Skolverket, 2009) Skolverket (2008) trycker på att om vägledning ska få 

en mer central roll i skolans övriga verksamhet behöver tydligare styrdokument tas fram, vägledning 

behöver bli synligare på läroplansnivå (Skolverket, 2008). 

 

En förutsättning för de fristående skolorna är enligt Pierre (2007) att kommuner ska ge bidrag till 

godkända fristående skolor med samma beräkningsgrunder som används då de ger ekonomiska 

resurser till de kommunala skolorna, en så kallad skolpeng per elev. De fristående skolornas rektorer 

har inte kommunen som huvudman, istället samverkar de med ägaren av skolan. Fristående skolor 

berörs därför inte av kommunal nivå på det sätt alla offentliga skolor gör. (Pierre, 2007) Alla de 

fristående skolornas rektorer trycker på att effektivitet är viktigt för att hålla nere på resurser. Kajsa sa 

att det är viktigt att hitta behov och fördela resurser till rätt sak. Alla rektorer utom Kajsa nämnde att 

de trodde att resursfördelningen ser olika ut mellan fristående och kommunala skolor. De kommunala 

skolorna nämner följande: Tommy menar att han är övertygad om att det finns en skillnad. Han 

berättade att vägledare i fristående skolor gör andra saker som inte hör till vägledning, han nämner att 

det där är vanligare med ”blandtjänster”.  Annika och Emil trycker mer på att vägledare på fristående 

skolor har mindre tid och hyr in mer när det behövs. Anna och Alfred som jobbar på fristående skolor 

berättade att de trodde att studie- och yrkesvägledare på kommunala skolor får större tjänster men får 

arbeta med exempelvis administration, detta tycker de inte hör till studie- och yrkesvägledning. 

Resultatet visar på att majoriteten av rektorerna tror att det finns stora skillnader mellan kommunala 

och fristående skolor vad gäller resurser och fördelning av dessa till vägledningen. Anna berättade att 

kommunens skolpeng som går till hennes fristående skola gör att kommunen till stor del påverkar 

hennes verksamhet även om den inte är hennes huvudman. Detta kan till viss del motsäga det Pierre 

(2007) beskriver, att fristående skolor inte berörs i större utsträckning. Gymnasiereformen, Gy11, har 

gjort att rektorerna värdesätter vägledarens kunskaper, Kajsa säger att hon därför kommer utöka sin 

vägledartjänst: 

 
”... ändå kommer jag utöka SYV-tjänsten till 25 procent för jag känner att det är så mycket svåra frågor nu 

med den här reformen” 

 

Även Annika och Anna har önskemål och skulle vilja utöka sina vägledartjänster. Alfred däremot 

nämnde att hans skola behöver dra ned på tjänsten för att spara resurser. Det finns en förståelse för att 

huvudmännens prioritering av resurser och antalet elever och därmed skolpengen avgör hur mycket 

resurser skolan kan delge studie- och yrkesvägledarverksamheten. Här är Annas skola ett exempel. 

Hon berättade att hennes skola är liten och nystartad och att vägledaren därför inte fått så stor roll på 

skolan än så länge.  

 

Det framkommer även att endast cirka hälften av alla studie- och yrkesvägledare i landet har 

vägledarutbildning, vilket enligt den nya Skollagen (2010:800) numera är ett krav för att få en 

tillsvidareanställning. (Skolverket, 2005) Skolverkets statistikdatabas visar att av samtliga kommuner i 

Sverige hade i genomsnitt 84 procent utbildade studie- och yrkesvägledare och fristående 

gymnasieskolor hade 55 procent utbildade studie- och yrkesvägledare under 2012.
 7
 Kajsa och Alfred 

på de fristående skolorna har lagt över ansvar i rekryteringen av studie- och yrkesvägledare till olika 

konsultfirmor, vilka ska ansvara för att vägledaren är behörig och kunnig. När frågan om studie- och 

yrkesvägledarens utbildning uppdagades gavs diffusa svar, de enda rektorerna som helt var säkra på att 

vägledaren hade yrkesexamen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet var Kajsa, Anna och 

Tommy.  
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5.4.3 Avslutande slutsatser för förutsättningar 

 

Det framkommer i studien att rektorernas enda förutsättning att förstå vägledares roll i praktiken är 

deras egna erfarenheter. Detta bekräftas av litteraturen och visar på att förutsättningarna ser väldigt 

olika ut beroende på utbildning och yrkesbakgrund. Det framkommer av litteraturen att mål- och 

styrdokument från stat och huvudmän bör bli tydligare för att öka förståelsen om vägledares yrkesroll 

och uppdrag vilket Emil också nämner är önskvärt. Dock kan det i denna studie ifrågasättas eftersom 

att rektorerna inte är uppdaterade rörande dessa dokument för studie- och yrkesvägledning samt att 

Anna, Alfred och Kajsa aldrig har läst dem. Det som kan tolkas av detta är att tydligare styrdokument 

inte hade påverkat eller utgjort någon skillnad för rektorerna i denna studie då det gäller kunskaper om 

vägledarverksamheten. Utefter resultatet är det osäkert om kommunen som huvudman arbetar med 

studie- och yrkesvägledarfrågor, Annika, Tommy och Anna säger att så inte är fallet. Ingen av 

rektorerna är delaktiga i detta oavsett då kommunen inte har några mål för studie- och 

yrkesvägledarverksamheten. Det kan tyckas i enighet med skolverkets granskningar att kommunen 

som huvudman borde ta detta ansvar. Studien visar att det finns bristande förutsättningar från 

huvudmän, mål- och styrdokument utformade av staten samt rektorsutbildningen för att rektorer ska 

förstå studie- och yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag. 

5.5 Fristående skolor v.s. kommunala skolor 
 

Här nämns en sammanfattning av de tydligaste och mest intressanta skillnaderna mellan fristående 

skolor och kommunala skolor. 

5.5.1 Yrkesroll i behov av uppdatering 

 

Emil och Tommy som båda arbetar på kommunala skolor tycker att studie- och yrkesvägledning 

behöver uppdateras för att motsvara samhällets utveckling. De önskemål som nämns är att studie- och 

yrkesvägledaren ska matcha mer mot arbetsmarknaden samt arbeta i en mer modern och öppen miljö 

med mer samverkan. Ingen av rektorerna på fristående skolor nämnde något om att en utveckling av 

verksamheten bör ske. Det framkommer även starka åsikter kring en studie- och yrkesvägledares 

neutralitet, där vi kan se en skillnad mellan kommunala skolor och fristående skolor.  Tommy trycker 

på att vägledare är allt för neutrala i sin yrkesroll medans Anna tycker motsatsen. Anna anser att en 

studie- och yrkesvägledare måste vara neutral för att inte påverka eleven och styras av särintressen.  

 

5.5.2 Arbetsuppgifter 

 

En annan intressant sak som framkommit är att alla rektorer för de fristående skolorna tycker att en 

vägledares främsta arbetsuppgift är individuella vägledningssamtal. Två av dem nämner att 100 

procent av arbetsuppgifterna utgör detta och Kajsa nämnde att det ligger på cirka 80 procent på hennes 

skola. Rektorerna på de kommunala skolorna berättade att cirka 50 procent av deras vägledares tid går 

till individuella vägledningssamtal. Istället trycker de mer på att studie- och yrkesvägledaren ska ingå i 

en helhet och samverka med de olika yrkesrollerna i skolverksamheten, exempelvis ska de ingå i 

elevhälsoteamet. Ingen av vägledarna på de fristående skolorna arbetar med samverkan. Läroplanen 

(Lgy 11) belyser att samverkan inom studie- och yrkesvägledarverksamheten är hela skolans ansvar 

och att en samverkan ska ske. Det verkar som att de fristående skolorna inte följer Läroplanen (Lgy11) 

på denna punkt. 

5.5.3 Resursfördelning  

 

Resursfördelning över studie- och yrkesvägledningen tror alla rektorer utom Kajsa skiljer sig åt. Emil 

och Annika från kommunala skolor menar att vägledare på fristående skolor har för lite tid för 

vägledning. Alfred och Anna från fristående skolor tror att vägledare på kommunala skolor arbetar 

mycket andra saker som inte hör vägledning till.  
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Till viss del bekräftas det att det finns skillnader i resurser då två av rektorerna för de fristående 

skolorna vill att det ska finnas en effektivitet, Alfred nämnde här att det behöver finnas balans i hur 

stor vägledartjänst de får ha så att det inte blir för dyrt. Ingen rektor för de kommunala skolorna 

uttrycker att effektivitet är något de arbetar efter. 
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6. Diskussion 
 

Under detta avsnitt diskuteras studiens förtjänster och brister i förhållande till aktuell forskning och 

litteratur. Diskussionen behandlar metoden som använts, resultatet som framkommit samt framtida 

forskning inom området. 

6.1 Metoddiskussion  
 

Metoden som valdes kändes relevant för denna studie. Vi ville genomföra en kvalitativ metod för att 

få en djupare förståelse för intervjupersonernas tankar och föreställningar. Studien bekräftade våra 

förväntningar och utan intervjupersonernas utförliga beskrivningar samt valet att genomföra 

semistrukturerade intervjuer, vilket gav möjlighet att ställa följdfrågor hade vi inte haft tillräckligt med 

material för få en tillräckligt god inblick. Hade en kvantitativ metod valts hade vi troligtvis kunnat nå 

ut till betydligt fler respondenter och vi hade då fått en mer generell bild av verkligheten. Dock hade 

en kvantitativ metod inte gett lika utförliga svar. Däremot tror vi att en kombinerad metod hade 

fungerat bra, då det resulterat i ett generellt svar och där vi hade kunnat fördjupa oss genom intervjuer 

där de mest framstående respondenterna hade intervjuats. Det hade varit önskvärt att genomföra en 

kombinerad metod men då det skulle vara för omfattande och tidskrävande var det inte möjligt för 

denna studie.  

 

Vi hade kunnat välja en annan metod för urvalsprocessen då denna var väldigt tidskrävande. Detta 

medförde att det blev ont om tid mot slutet då den första intervjun inte kunde bokas in förens den 

femte veckan och den sista intervjun inte genomfördes förens i slutet på den sjätte veckan, av totalt 10 

veckor. Närhetsprincipen under urvalsprocessen hade möjligtvis kunnat passa denna tidpressade studie 

bättre då den kan innebära att intervjupersoner som uttrycker sitt intresse först väljs som deltagare för 

studien. Detta i sin tur hade kunnat påverka studien både positivt och negativt. Positivt i den 

bemärkelsen att det troligtvis hade gått enklare och snabbare att genomföra intervjuerna. Negativt då 

urvalet hade kunnat påverka studien på grund av att det troligtvis hade var de med störst intresse som 

svarat först och därmed fått delta i studien, vilket hade kunnat resultera i en missvisande bild.  

 

De pilotstudier som genomfördes innan studien anser vi gav oss bra återkoppling och bidrog till att 

intervjufrågorna utvecklades för att kunna uppfattas på det sätt vi önskade. Utan en pilotstudie hade vi 

troligtvis missat intressant data.  

 

Avslutningsvis kan vi se att vi hade kunnat tänka mer på de etiska aspekterna inför denna studie då det 

slumpmässiga urvalet av intervjupersoner resulterade i att en intervjuperson hade en personlig 

koppling till en av oss, vilket kan ha påverkat dennes svar. Under intervjuerna och studiens gång anser 

vi att vi hade ett neutralt förhållningssätt och vi tänkte mycket på de etiska aspekterna så att studien 

skulle bli så tillförlitlig och giltig som möjligt. Intervjupersonerna fick själva välja plats för intervjun 

då vi ansåg att detta skulle leda till att de kände sig trygga och tillfreds i situationen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Det resultat som framkom genom denna studie visar på högst intressanta svar från de intervjuade 

rektorerna gällande deras ledarskap och förväntningar på studie- och yrkesvägledares yrkesroll och 

uppdrag. Resultatet visar även intressanta svar rörande skolornas arbete för samverkan och rektorernas 

syn på att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Vi anser att resultatet visar en 

tillräckligt tydlig bild av rektorernas arbete, prioriteringar, uppfattningar och föreställningar om den 

verklighet de lever och befinner sig i.  
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6.2.1 Rektorers förväntningar 

 

Det som framkommit genom studien är att förväntningarna på studie- och yrkesvägledarens yrkesroll 

och uppdrag är många. Det framkommer även att en vägledare bland annat ska arbeta med allt från 

vägledningssamtal i stor utsträckning, information, delta i Elevhälsoteamet samt informera rektorer 

om förändringar och uppdatering i mål- och styrdokument rörande studie- och yrkesvägledning.  

Resultatet är delat, vissa förväntningar på yrkesrollen och dess uppdrag stämmer bra med teorier, 

litteratur och tidigare forskning medans andra inte gör det. Det mest framträdande resultatet är att det 

finns delade åsikter kring en vägledares neutralitet och två av de kommunala rektorerna anser att 

studie- och yrkesvägledarrollen behöver utvecklas och uppdateras för att hänga med i 

samhällsutvecklingen.  

 

Frågor som väckts efter dessa resultat är om studie- och yrkesvägledarrollen behöver uppdateras och 

om vägledare är för neutrala i sin yrkesroll? Vår tolkning är att vi vägledare kanske borde arbeta mer 

gentemot arbetsmarknaden men fortfarande hålla oss fria och inte styras av särintressen. Kan det vara 

så att vägledare inom skolan glömmer bort att de är studie- och yrkesvägledare och enbart vägleder 

gentemot vidare studier? Detta kan vara ännu mer viktigt nu då ungdomsarbetslösheten är hög i 

Sverige, I mars 2013 var cirka 182 000 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa. Vilket innebär att 

ungdomsarbetslösheten har ökat till cirka 28 procent. 
8
 

 

6.2.2 Rektorers påverkan genom ledarskap  

 

Rektorerna i studien är dåligt uppdaterade på mål- och styrdokument vilket kan medföra att både de 

själva och annan personal har bristande kunskap om studie- och yrkesvägledares yrkesroll och 

uppdrag. Ingen skola har mål för vägledarverksamheten och inte heller tydliga rollförväntningar.  

Studie- och yrkesvägledares roll är diffus, därför kan det vara svårt för rektorer att ge tydliga riktlinjer. 

En tolkning är att rektorer ändå har makten att i sitt ledarskap påverka vilken roll och status studie- 

och yrkesvägledare får i skolverksamheten. Därför kan vi tycka att rektorer behöver bli mer insatta och 

ta ett större ansvar i att utforma och leda den studie- och yrkesvägledande verksamheten i en bra 

riktning. Detta så att vår specifika kompetens som studie- och yrkesvägledare kan utnyttjas och tas 

tillvara på rätt sätt. 

 

Det vi vill säga till rektorerna är att de borde läsa mål- och styrdokumenten rörande studie- och 

yrkesvägledning och inte lägga över det ansvaret på vägledaren. Dock har vi förståelse för att de inte 

har läst Sveriges vägledarförenings (2007) etiska deklaration och riktlinjer då dessa är svåra att få tag i 

via Skolverkets hemsida. 

 

Resultatet visar på framträdande skillnader gällande hur rektorerna värderar samverkan och använder 

sitt ledarskap för att få alla involverade i den studie- och yrkesvägledande verksamheten. De fristående 

skolorna har inte någon utvecklad samverkan kring den studie- och yrkesvägledande verksamheten. En 

tolkning utifrån resultat och litteratur är att rektorer på fristående skolor kanske inte har en förståelse 

för hur viktig samverkan är och att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Rektorerna 

inom de kommunala skolorna satsar mer på samverkan och trycker på att studie- och yrkesvägledning 

är hela skolans ansvar, vilket litteratur bekräftar. De kommunalt anställda rektorerna visar genom sitt 

ledarskap att de värdesätter en god samverkan och vi kan tolka att de förstår vikten av att få hela 

skolan involverad i studie- och yrkesvägledning.  

 

Det vi ställer oss frågande till är hur rektorerna ska kunna utföra ett bra ledarskap när de inte har 

förståelse över studie- och yrkesvägledarrollen? Ytterligare en fråga som kan diskuteras är om ens 

studie- och yrkesvägledare vet exakt vilka arbetsuppgifter som ska innefatta deras uppdrag då 

yrkesrollen är diffus?  
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6.2.3 Rektorers förutsättningar 

 

Det framkommer i studien att rektorernas enda förutsättning att förstå vägledares roll i praktiken är 

deras egna erfarenheter. Vilket kan tyckas konstigt då de har ett så pass stort ansvar över 

skolverksamheten. Resultatet visar att rektorerna inte har tillräckliga förutsättningar för att förstå 

studie- och yrkesvägledares yrkesroll och uppdrag. Att kravet på att rektorer måste gå 

rektorsutbildning anser vi är bra, det som däremot upprör oss är att de inte får lära sig något om 

yrkesroller i skolverksamheten. Rektorsprogrammen kanske borde uppdateras och införa åtminstone 

en föreläsning om detta under utbildningens gång? 

 

Ingen av huvudmännen har arbetat fram några mål för den studie- och yrkesvägledande verksamheten, 

vilket tyder på att de inte tar sitt ansvar och att det blir svårt att utvärdera om studie- och 

yrkesvägledarverksamheten når upp till de nationella målen. Vi som studie- och yrkesvägledare ställer 

oss mycket frågande till detta då vi inte ges rätt förutsättningar och inte får tydliga mål att arbeta för. 

Det går heller inte att utvärdera vår verksamhet om det inte finns någonting att utvärdera gentemot. 

Det framgår tydligt att alla berörda behöver ta ett större ansvar, staten behöver ställa högre krav på 

huvudmännen att utarbeta mål och ge rektorer bättre förutsättningar att kunna utföra ett bra arbete. 

Huvudmännen i sin tur behöver ställa högre krav på rektorer så att de uppsatta målen följs och 

verkställs.  

 

6.2.4 Fristående skolor v.s. kommunala skolor 

 

En intressant sak som framkommit är att alla rektorer anser att en vägledares främsta arbetsuppgift är 

individuella vägledningssamtal. Däremot kan vi se en tydlig skillnad i hur stor procentuell del av en 

studie- och yrkesvägledares tjänst som innefattar vägledningssamtal. På de fristående skolorna nämner 

två rektorer att 100 procent av arbetsuppgifterna är vägledningssamtal medans en rektor nämnde att 

det ligger på cirka 80 procent. Rektorerna på de kommunala skolorna berättade att cirka 50 procent av 

deras vägledares tid går till vägledningssamtal. Rektorer på fristående skolor pratar mycket om 

begreppet effektivitet. Där vi kan tolka det som att rektorerna vill ha renodlade vägledartjänster som 

främst innebär vägledningssamtal, detta tror vi kan handla om resursfördelning. Vi tror att fristående 

skolor vill ha en stramare resursfördelning där de får mycket vägledning för pengarna. Vi ställer oss 

frågande till om denna fokus på effektivitet alltid är bra?  

 

En annan tydlig skillnad är att kommunala skolor satsar betydligt mer på samverkan än de fristående 

skolorna. Det framkommer även starka åsikter kring en studie- och yrkesvägledares neutralitet, där vi 

kan se en skillnad och där majoriteten av de kommunalt anställda rektorerna anser att vägledare 

tenderar att bli väldigt neutrala.  

 

6.2.5 Vår egen insats 

 

Om vi ska utvärdera vår egen insats under denna studie hade vi kunnat genomföra vissa saker på ett 

annorlunda sätt. Vi hade exempelvis kunnat tillföra fler frågor och följdfrågor när begreppet 

effektivitet började påtalas. Detta för att få en tydligare bild av vad intervjupersonerna syftade på och 

hur de tänkte kring detta. Speciellt då den ena teorin lägger stort fokus vid detta fenomen. Information 

om att studien till viss del fokuserade på ledarskap hade kunnat fungera bättre gentemot 

intervjupersonerna. Vi hade också kunna ställt fler frågor kring deras ledarskap. Intervjupersonerna 

gav oss ett trevligt bemötande som kändes trovärdigt. Dock märkte vi av tendenser att vissa 

intervjupersoner försökte ge intrycket av att de var mer pålästa gällande mål- och styrdokument för 

studie- och yrkesvägledning än vad de egentligen var. Här inser vi att det var bra att intervjumanualen 

inte skickades ut med missivbrev, möjligtvis hade de då läst på och förberett sig betydligt mer vilket 

hade påverkat studien och gett en missvisande bild.  
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Avslutningsvis är vi nöjda med  intervjufrågornas utformande och de svar som gavs, vilket resulterat i 

att vi anser att vi lyckats genomföra en gedigen och representativ studie. Dock bör det nämnas att 

denna studie inte kan ge en generell bild då resultatet endast bygger på 6 intervjupersoners åsikter och 

beskrivningar. Om andra rektorer hade intervjuats hade vi möjligtvis resultatet sett annorlunda ut. 

Hade vi haft tid och valt att intervjua fler rektorer hade studien kunnat ge en mer generell bild av 

verkligheten.   

6.3 Diskussion om framtiden 
 

Under denna studie har vi båda fattat ett stort intresse för forskning och vi tycker att den här studien 

har vart mycket intressant och lärorik. Vi kan se att det behövs mer forskning inom detta område då 

brister finns i hur verksamheten utformas, leds och praktiseras. Då vår studie enbart är ett 

examensarbete på grundnivå har vi endast kunnat skrapa lite på ytan. Det finns mycket mer som vi 

skulle vilja utforska inom detta område.  

 

Vi skulle vilja studera hur huvudmän och politiker på en kommunal nivå tänker kring studie- och 

yrkesvägledning och vad de har för visioner inför framtiden. Om studie- och 

yrkesvägledarverksamheten behöver utvecklas, vilket spår skulle huvudmän och politiker vilja att vi 

tar? Ett annat mycket intressant perspektiv för en vidareutvecklande studie skulle kunna vara att 

genom en kvalitativ metod intervjua politiker i den styrande regeringen då de har stor makt i att 

påverka vår yrkesroll som studie- och yrkesvägledare. Har de några tankar kring att utveckla mål- och 

styrdokument och göra studie- och yrkesvägledning mer synligt ibland annat skollagen? Ett tredje 

perspektiv skulle kunna vara att jämföra rektorers förväntningar med studie- och yrkesvägledares 

förväntningar på respektive yrkesroll.  

 

I framtiden hoppas vi på att få möjlighet att göra ovanstående studier till verklighet. Om vi inte får 

denna möjlighet hoppas vi ändå att denna forskning kommer att genomföras då det är viktigt att detta 

område får uppmärksamhet. Vår förhoppning är att denna studie ska komma till användning och vara 

till nytta för andra så att det bidrar till någon form av förändring och att vägledningssökande får 

tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vi anser att alla behöver förstå vikten av studie- och 

yrkesvägledning i samhället. Ett citat från Europeiska Unionens råd (2004) får avsluta detta 

examensarbete: 

 
Att vägledning i samband med livslångt lärande berör en rad aktiviteter som gör det möjligt för 

medborgare i alla åldrar och vid vilken tidpunkt som helst i livet att identifiera sin kapacitet, sin kompetens 

och sina intressen, fatta beslut om utbildning och yrke och göra sina egna val när det gäller utbildning, 

arbete och i andra sammanhang där denna kapacitet och kompetens inhämtas och/eller utnyttjas 

 

(Europeiska Unionens råd, 2004 s 2) 
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8. Bilagor 
 

Missivbrev                       Bilaga 1 

 

Förfrågan till alla rektorer på gymnasieskolor    

Rektorers förväntningar på studie- och yrkesvägledarens yrkesroll och uppdrag på 

gymnasieskolor  

 

Hej. 

Vi heter Josefine Johansson och Matilda Arenrot Hjälte och studerar nu vårt sista år på Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. Vi kommer att arbeta med vårt examensarbete 

nu under våren och hör av oss till dig som rektor för att fråga om du har intresse av att medverka i en 

intervju? Intervjun kommer ske mellan vecka 15 till 18 och pågå i cirka 45 – 60 minuter.   

 

Examensarbetet kommer att handla om vilka förväntningar rektorer har på studie- och yrkesvägledares 

yrkesroll och uppdrag på gymnasiet och hur rektorns ledarskap kan påverka studie- och 

yrkesvägledarverksamheten på skolan.   

 

Självklart är deltagandet frivilligt, du har alltid rätt att avbryta och kommer att vara anonym. Intervjun 

kommer att spelas in och allt material makuleras efter genomförd studie. Om några dagar kontaktar vi 

dig via telefon för att höra om du vill medverka som intervjuperson och i så fall boka in en passande 

tid. Har du några frågor eller funderingar rörande studien eller examensarbetet är du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare, Christian Lundahl. 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Josefine Johansson och Matilda Arenrot Hjälte. 

 

Josefine Johansson    Matilda Arenrot Hjälte 
Kontaktinformation   kontaktinformation 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 

Forskningsfråga 1 

 

Egen erfarenhet 

 

1. Vilken personlig erfarenhet har du av studie- och yrkesvägledning?  

2. Vilken relation och hur har du arbetat med studie- och yrkesvägledare? Ge exempel! 

3. Har du själv varit hos någon studie- och yrkesvägledare? 

4. Hur delaktig är du i att utforma vägledarens arbetsuppgifter? 

5. Har din skola några mål för studie- och yrkesväglednings verksamheten? 

 

Styrdokument  

 

6. Vad tycker du om de mål- och styrdokument som finns för studie- och yrkesvägledning?  

7. Känner du att du har tid att läsa på kring mål- och styrdokument? 

8. Vilket av mål- eller styrdokument för studie- och yrkesvägledning anser du är viktigast? 

9. Känner du till och har du i så fall läst Sveriges vägledarförenings etiska deklaration och 

riktlinjer? 

10. Hur skulle du säga att kommunen arbetar kring vägledarfrågor och hur är du delaktig i det 

arbetet? 

11. Har du några åsikter om dagens styrning av skolverksamheten?  

 

Utbildning 

 

1. Har du läst rektorsutbildningen? Om ja: när? 

2. Berätta lite om din tidigare utbildningsbakgrund. 

3. Gällande rektorsutbildningen – Lärde du dig något om studie- och yrkesvägledares yrkesroll 

och uppdrag? 

4. Hur har du fått den kunskap du har om studie- och yrkesvägledning? 

5. Vilka tre ledaregenskaper anser du är viktigast i professionen som rektor? 

6. Hur kan ditt ledarskap påverka studie- och yrkesvägledarverksamheten på skolan? 

 

Forskningsfråga 2 och 3  

 

7. Vilken utbildning har studie- och yrkesvägledarna på din skola? Är de behöriga? 

8. Berätta lite om vilka olika arbetsuppgifter vägledaren på din skola arbetar med? 

9. Vilken arbetsuppgift anser du är viktigast, vad ska vägledaren fokusera mest på? 

10. Är det någon arbetsuppgift de utför men som du anser inte bör ingå i uppdraget? 

11. Hur stor del av arbetsuppgifterna är vägledningssamtal? 

12. Vad tänker du ska ingå i ett vägledningssamtal? 

 

Forskningsfråga 4 

 

13. Tror du att det är någon skillnad i resursfördelning mellan fristående och kommunala 

gymnasieskolor vad gäller vägledningsverksamheten? Hur kommer det sig tror du? 
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Kursplan för Studie- och yrkesvägledarprogrammet   Bilaga 3 
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