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Sammanfattning 
 

 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundskolan tänker kring, och beskriver hur de 

arbetar med, studie- och yrkesvägledning inom ramarna för det som i läroplanen (Lgr 11) 

beskrivs som ett ansvar för hela skolan. Studien genomfördes med kvalitativ metod i form av 

intervjuer med åtta lärare på sammanlagt fyra grundskolor inom Stockholms län. Resultatet 

visade att flera av lärarna likställde studie- och yrkesvägledning med studie- och 

yrkesvägledaren. De flesta av lärarna var inte medvetna om att de hade ett ansvar för skolans 

studie- och yrkesvägledning, utifrån rådande styrdokument. Det kunde sägas att lärarna ansåg 

att syftet med studie- och yrkesvägledning var att förbereda eleverna inför framtida studie- och 

yrkesval, även om det fanns skillnader i hur detta uttrycktes och vad det arbetet kunde innebära. 

Tidsbristen uppgavs vara ett hinder och de flesta hade svårt att knyta an studie- och 

yrkesvägledning till sitt eget ämne. Lärarna var främst präglade av sin egen erfarenhet av studie- 

och yrkesvägledning, snarare än att deras uppfattningar om området kunde härledas till 

styrdokumenten, information från rektor eller utbildning. Resultatet analyserades utifrån teorin 

om närbyråkrater i relation till begreppen förstå, kunna och vilja. Det konstaterades att det fanns 

en väldig variation lärarna emellan både vad gäller tankar kring innebörd och det praktiska 

arbetet. Studien visade sig kunna bekräfta en del av de resultat som Henryssons avhandling om 

syo-kulturer i skolan visat (Henrysson, 1994). Detta skulle kunna tyda på att mycket litet har 

utvecklats på 20 år vad gäller lärares förhållningssätt gentemot studie- och yrkesvägledning som 

ett ansvar för hela skolan. 
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Abstract 
 

 

The purpose of the study was to examine how teachers in elementary school think about, and 

describe how they work with, guidance and counselling within the confines of what the 

curriculum (Lgr 11) describes as a responsibility of the whole school. The study had a 

qualitative approach, where interviews with eight teachers in four schools within the county 

were conducted. The results showed that several of the teachers equated the guidance and 

counselling with the guidance counselor. Most of the teachers were not aware that they had a 

responsibility to the school's guidance and counselling, based on current policy documents. It 

could be said that the teachers felt that the purpose of guidance and counselling was to prepare 

students for future academic and career choices, although there were differences in how this was 

expressed and what the work could entail. Lack of time was reported to be an obstacle, and most 

found it hard to implement guidance and counselling to their subjects. The teachers were mainly 

influenced by their own experience of guidance and counselling, rather than their perceptions of 

the area could be attributed to the policy documents, information from the principal or education. 

The results were analyzed based on the theory of street-level bureaucracy in relation to the 

concepts of understanding, able and willing. It was found that there was a tremendous variation 

between teachers in terms of both ideas about the meaning and practical work. The results of the 

study in conjunction with a twenty year old PhD thesis may indicate that very little may have 

evolved in terms of teachers' attitude towards guidance and counselling as a whole school 

approach or responsibility. 
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 1. Inledning 

Som snart examinerade studie- och yrkesvägledare har vi fått anledning att reflektera över vårt 

kommande arbetsliv, och under vår studietid har vi gång på annan mötts av människors 

förvåning över att det finns en studie- och yrkesvägledarutbildning. Frågor som denna har ofta 

följts av en undran om vad utbildningen egentligen innehåller. Dessa människors uppfattning 

har gett oss en föreställning om att det finns ett oklart intryck av studie- och 

yrkesvägledarprofessionen. 

 

Vi har tidigare författat en uppsats på B-nivå, där vi tog avstamp från just detta – vad tror de 

utanför vår institutions väggar att vägledning innebär? Vi avgränsade oss då till att undersöka 

hur vägledning bedrevs inom Yrkeshögskolan utifrån relationen mellan rådande styrdokument 

och de ytterst ansvariga på de undersökta skolorna. Vi kom fram till att vaga styrdokument ger 

upphov till tolkningsmöjligheter vad gäller vägledningsuppgifterna inom utbildningsformen. 

Under arbetets gång blev vi också medvetna om att studie- och yrkesvägledning, oavsett 

utbildningsform, historiskt har präglats av vaga styrdokument som kan ha bidragit till en 

tvetydig bild av vad studie- och yrkesvägledaryrket är. 

 

I samband med våra diskussioner om lämpligt ämne inför denna uppsats fanns dessa tankar med 

oss och vi tog samtidigt del av en av Skolinspektionen författad rapport som granskade den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten på 34 grundskolor (Skolinspektionen, 2013). 

Rapporten visade att 33 av dessa 34 skolor inte hade ett systematiserat förhållningssätt till hur 

studie- och yrkesvägledningen skulle uppföljas, utvärderas och planeras vad gäller mål samt hur 

verksamheten skulle bli ett ansvar för hela skolan. Som blivande studie- och yrkesvägledare är 

det viktigt att vi lär känna de förutsättningar som kan vänta oss. Rapporten lyfte även hur 

rektorer, lärare och i vissa fall även studie- och yrkesvägledaren fann det svårt att veta vad som 

exakt ingår i det studie- och yrkesvägledande uppdraget och vad som i styrdokumenten menas 

med studie- och yrkesvägledning (ibid). Detta fångade också vårt intresse. Dels för att rapporten 

till viss del verkade bekräfta slutsatserna i vår B-uppsats, dels för att vi ville veta mer om hur 

det kan komma att te sig när vi väl blir yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare och ska 

arbeta med något som i Skolinspektionens rapport beskrevs så här: 

Det som enligt de nationella styrdokumenten ska vara allas ansvar har blivit ingens ansvar i 

den enskilda skolan. (Skolinspektionen, 2013:30). 

Vi började av nyfikenhet, i relation till denna rapport, läsa in oss mer på styrdokumenten 

gällande studie- och yrkesvägledning i grundskolan, och då specifikt skollagen samt läroplanen. 

Skollagen (2010:800) är den lag som på ett övergripande plan styr studie- och 

yrkesvägledningen i grundskolan. Där finns beskrivet hur alla elever ska ha tillgång till den 

studie- och yrkesvägledning som de är i behov av för att kunna göra ett väl underbyggt val. 

Utöver detta, enligt läroplanen för grundskolan (Lgr 11), har all personal inom skolan ett ansvar 

för att motverka val begränsade av kön, kulturell och/eller social bakgrund. Vidare slår 
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läroplanen fast att grundskolorna ska ha som mål att alla elever ska kunna ta ställning till frågor 

som rör hens framtid, och då genom att kunna kritiskt undersöka och åskådliggöra olika 

valmöjligheter (Lgr 11). Utöver detta är studie- och yrkesvägledning enligt Skolverket (2013) 

viktig då det finns ett allt större behov av att assistera människor att gå från utbildning till 

arbetsmarknad. Det är också viktigt att ge de sökande korrekt och relevant information som 

ämnar göra den sökande tillräckligt ståndaktig att kritiskt kunna granska den marknadsföring 

som bedrivs av olika utbildningar och skolor (ibid). 

 

Eftersom det är lärare som främst kommer i kontakt med eleverna under en normal skoldag är 

det enligt oss intressant att fördjupa oss i hur lärares uppfattning om de studie- och 

yrkesvägledande arbetsuppgifterna kan se ut. Vårt intresseområde gällande detta ämne handlar 

om hur lärare ser på och beskriver sin egen uppfattning om vad studie- och yrkesvägledning 

egentligen är. Detta då vi håller för troligt att en sådan uppfattning, eller kanhända snarare brist 

på uppfattning, kan komma att påverka hur implementeringen av densamma faktiskt tar sig 

uttryck. Vi menar att det är av vikt att ta del av lärarnas tankar kring ämnet, då vi har ett 

gemensamt ansvar för att göra studie- och yrkesvägledning till något som genomsyrar hela 

skolan (Lgr 11). 

 

Genom att ta del av Skolinspektionens rapport (2013) fick vårt tidigare nämnda intresse av att 

undersöka hur olika aktörer tänker om studie- och yrkesvägledning nytt bränsle. Den gav oss 

också något konkret att ta avstamp i; om arbetsuppgifterna gällande studie- och yrkesvägledning 

är svårtolkade även för en studie- och yrkesvägledare, hur skulle dessa då tolkas och uppfattas 

av lärarna? Att implementering inte sker så som är önskvärt eller faktiskt till och med lagstadgat 

konstateras i granskningen som Skolinspektionen har genomfört (Skolinspektionen, 2013). Till 

syvende och sist är det eleverna som drabbas vid bristande implementering av studie- och 

yrkesvägledning. Av den anledningen menar vi att ämnet, som inte har undersökts närmare 

sedan år 1994 (Henrysson, 1994) gällande just grundskollärare i Sverige, är högst relevant att 

belysa. Vi tror att det kan bidra med ny och fördjupad kunskap av hur det kan te sig i några av 

Sveriges grundskolor vad gäller den studie- och yrkesvägledande verksamheten som ett ansvar 

för hela skolan. Studiens utgångspunkt är däremot inte att granska hur detta arbete fungerar, 

utan att få del av lärarnas tankar och reflektioner kring studie- och yrkesvägledning. I läroplanen 

står också beskrivet att vi som anställda studie- och yrkesvägledare ska stötta övrig skolpersonal 

i deras arbete med studie- och yrkesvägledning (Lgr 11). För att som studie- och yrkesvägledare 

kunna göra detta anser vi det vara värdefullt att få en uppfattning om lärares tankar kring ämnet. 

 

Vi vill här också poängtera att det är av vikt att vi i egenskap av att vara studenter på just studie- 

och yrkesvägledarprogrammet har insikt i hur vår förförståelse inverkar på vår studie. Hade vi 

inte utgått från vårt studie- och yrkesvägledarperspektiv hade antagligen slutsatserna och hela 

studien sett annorlunda ut. Vidare bör också poängteras att vi förutom detta givetvis är färgade 

dels av vår kunskap utifrån tidigare nämnda B-uppsats, dels utifrån Skolinspektionens rapport 

(2013). Detta till trots har vår absoluta ambition varit att inte hänfalla till att bekräfta våra 

förutfattade meningar grundade i vår förförståelse kring ämnet i fråga. 

 

Hur ser lärarna på studie- och yrkesvägledning och på sin roll som en del i ansvaret för denna? 

Har lärarna en generell tolkning av vad studie- och yrkesvägledningsarbetet bör innehålla, eller 

är detta något som skiljer sig från lärare till lärare, skola till skola? Och hur har lärarna format 

sin uppfattning om studie- och yrkesvägledning? Frågeställningar likt dessa ämnar vi att försöka 
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besvara i studien samt även analysera detta utifrån implementeringsteori. 

1.1 Begrepp 

Implementeringsteori - Med "implementeringsteori" menas i denna studie Lipskys (2010) 

teorier om närbyråkrati och begreppen förstå, kunna och vilja (Lundquist, i Sannerstedt, 2001). 

Vi kommer även att referera till begreppen Top-Down och Bottom-Up (Sannerstedt, 2001). 

Dessa infallsvinklar förklaras närmare under avsnittet "teoretiskt utgångspunkt". 

 

Prao - Prao står för praktisk arbetslivsorientering. Praon genomförs oftast i årskurs åtta och 

syftar till att ge elever kunskap om arbetslivet genom att de får besöka och praktisera på en 

arbetsplats under kortare period. 

 

Skolinspektionen - Skolinspektionen är en statlig myndighet som bland annat granskar och har 

tillsynsansvar för skolor. Deras agenda är att säkerställa "en god utbildning i en trygg miljö". 

 

Skolverket - Skolverket är en svensk myndighet som beskriver att de styr, stödjer, följer upp 

och utvärderar kommuner och skolors arbete. Syftet med myndigheten är att förbättra kvaliteten 

och resultaten i skolan. 

 

SYO - SYO står för studie- och yrkesorientering. I denna studie förekommer begreppen SYO-

personal, SYO-konsulent och SYO-funktionär, vilket hänvisar till den eller de personer som 

utför de studie- och yrkesorienterande arbetsuppgifterna. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur några lärare i grundskolan kan resonera 

kring och förhåller sig till studie- och yrkesvägledning, samt att belysa detta ur ett 

implementeringsteoretiskt perspektiv. 
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1.3 Forskningsfrågor 

 Hur uppfattar och beskriver åtta lärare på ett antal grundskolor studie- och 

yrkesvägledning och hur framställs ursprunget till dessa uppfattningar? 

 

 Hur beskriver lärarna att deras föreställning om studie- och yrkesvägledning tar sig 

uttryck i det praktiska arbetet? 

1.4 Avgränsningar 

Studie- och yrkesvägledning är inom grundskolan hela skolans ansvar (Lgr, 11). Av den 

anledningen skulle studie- och yrkesvägledning kunna belysas ur flera olika aktörers perspektiv. 

Studien avgränsades dock till att endast behandla lärares syn på studie- och yrkesvägledning, då 

det är de som framför allt, vid sidan av studie- och yrkesvägledaren, ska involvera och utföra 

studie- och yrkesvägledning i den dagliga verksamheten (Skolverket, 2013). Grundskolan 

omfattar förskoleklass upp till årskurs nio, där studie- och yrkesvägledning skall tillhandahållas 

från årskurs ett och uppåt (Skollag 2010:800). Med anledning av detta samt att studie- och 

yrkesvägledningen i många fall fokuseras på de senare åren i grundskolan, vanligtvis årskurs 6-

9 (Skolinspektionen, 2013), avgränsades studien till att behandla lärare som är verksamma inom 

dessa årskurser. Det hade också kunnat vara intressant att undersöka eventuella skillnader i 

lärares uppfattning om studie- och yrkesvägledning beroende på huvudman, men på grund av 

tidsmässiga skäl valdes att i denna studie inte innefatta ett sådant jämförande perspektiv. Vidare 

avgränsades studien vad gäller skolornas geografiska läge varför endast skolor i Stockholms län 

valdes ut. Studien som sådan hade ingen ambition att slå fast att det var så här studie- och 

yrkesvägledning uppfattades hos alla lärare. Förhoppningen var att få en fördjupad insyn i hur 

några verksamma lärare beskriver och förhåller sig till studie- och yrkesvägledning, inte att 

skapa en generell bild av fenomenet. 
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2. Bakgrund 

Kommande avsnitt kommer att redogöra för anknytande forskning inom området och vilka 

resultat som har framkommit av denna. Vidare kommer den teoretiska utgångspunkt som 

analysen tar avstamp ifrån att redogöras för. Inledningsvis kommer avsnittet att behandla studie- 

och yrkesvägledning ur ett historiskt perspektiv för att läsaren ska kunna följa med i och ha en 

möjlighet att förstå resultat och analys längre fram. Definitioner av vad studie- och 

yrkesvägledning är och ska innehålla utifrån rådande styrdokument redogörs också för. 

2.1 Studie- och yrkesvägledning i förändring 

Vägledningen har från att ha handlat om strikt yrkesinriktad sådan förändrats mot en så 

kallad ”karriärvägledning” och har sedan genom det också blivit ett slags livsstilsbegrepp 

(Lindh, 1997). Nilsson (2010) beskriver vidare att beroende på vem som har haft ansvaret för 

vägledningsverksamheten, samt vilka intressen och kunskaper dessa har haft, har också syftet 

och arbetsmetoderna förändrats. Exempelvis var vägledningen under 1940-talet fram till 1960-

talet definierad efter samhällets krav och behov då exempelvis ”statens 

arbetsmarknadskommission” under slutet av 1930-talet bestämt vägledningens ramar för den 

perioden. Även rektorer har, och har haft, inverkan på vägledningsverksamhetens syfte (Nilsson, 

2005). Vägledningen kom under 1940-talet att för första gången även fokusera på 

studieorientering, då arbetsmarknaden var under stor förändring och yrkesgrupperna blev fler 

och krävde högre kompetens (ibid). Samtidigt påbörjades en förskjutning från åsikten att 

yrkesval var något som genomfördes endast en gång, till att det kunde bli möjligt att dessa val 

kunde ske vid flera tillfällen (Lindh, 1997). 

Vägledningen var vagt beskriven i skolförfattningarna i början på 1950-talet och den tidens 

lärare fann det svårt att implementera vägledningen i skolverksamheten. Arbetsförmedlingar 

kunde sedan innan erbjuda assistans till skolor i fråga om studie- och yrkesvägledning, men då 

styrdokumenten var bristfälliga blev samarbetet svårt. En samarbetskommitté bestående av 

representanter från bland annat Skolöverstyrelsen arbetade därför fram en promemoria som 

skulle sätta nya ramar kring hur vägledningen i skolorna skulle bedrivas (Nilsson, 2005). Detta 

främjade enligt Lindh (1997) studie- och yrkesorienteringens betydelse. Utredningen ledde 

bland annat till att ansvaret för vägledningen fördes över till skolorna under 1970-talet. Detta 

ledde också till att vägledningen blev mer individfokuserad (ibid). 

En betoning på samverkan med arbetslivet inom det svenska skolväsendet växte fram under 

1990-talet i ett ekonomiskt hårt ansatt Sverige. Rektor fick större ansvar för att detta 

genomfördes och skolpengen infördes efter kommunaliseringen av den svenska skolan. Att ge 

information var en huvuduppgift enligt SYO-personalen själva, men styrdokumenten gällande 
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vägledning blev mer diffusa vilket medförde att många studie- och yrkesvägledare antog nya 

arbetsuppgifter inom eller utanför skolverksamheten, exempelvis inom administration. Studie- 

och yrkesvägledarutbildningen började dock fokusera mer på vägledningsmetod, exempelvis 

gällande samtalet, samt informationsdelning (Nilsson, 2005). 

Kampen om eleverna, och därigenom statens skolpeng, mellan olika skolor hårdnar under 2000-

talet och studie- och yrkesvägledarna blir ofta tilldelade rollen som marknadsförare av skolorna. 

Informationsansvaret blir tyngre, framförallt inför gymnasievalet. Marknadsföringen av 

skolorna tar tid från den ”sakliga informationen” som ska ges eleverna. Eleverna börjar uppleva 

att det är svårare att sortera informationen, varför många vägledare anser att det är viktigt att 

assistera eleverna i det kritiska granskandet av nämnd marknadsföring (Nilsson, 2005). Vidare 

beskriver Nilsson (2010) att en rad rapporter och utredningar ger vaga och diffusa styrdokument 

skulden för bristande kvalitet i vägledningsverksamheter runt om i landet idag. 

Dagens vägledningsmodell på studie- och yrkesvägledarprogrammet är eklektisk, vilket innebär 

att utbildningen kopplar samman flera olika modeller och teorier (Lindh, 1997). Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet är uppdelat i ett antal "block", där exempelvis ett 

samhällsvetenskapligt och ett beteendevetenskapligt sådant ingår, vari bland annat 

ämnesområden såsom psykologi, pedagogik, samtalsmetodik och arbetsliv förekommer.
1
 Idag är 

rådande yrkestitel studie- och yrkesvägledare. Genom åren har den personen som utfört dessa 

tidigare beskriva arbetsuppgifter även kallats yrkesvalslärare, SYO-konsulent och SYO-

funktionär (Nilsson 2005). Sveriges vägledarförenings etiska riktlinjer 
2
 slår fast att vägledaren 

ska sätta individen i centrum, stå fri från särintressen samt sträva efter att vara opartisk och 

neutral i urvalssituationer. Idag är också den professionella vägledningen helt öppen för att den 

sökande individen gör flera val i livet gällande studier och yrke (Lindh, 1997). Nu ses också 

studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan (Lgr 11), vilket det har gjorts sedan 

det i Lgr 69 formulerades för första gången som ett sådant (Nilsson, 2005). 

2.2 Definition av studie- och yrkesvägledning 

Utöver tidigare historiska redogörelse kan studie- och yrkesvägledning idag förklaras utifrån 

Lindhs (1997) begrepp om vägledning i vid och snäv bemärkelse. Med vägledning i vid 

bemärkelse menas den verksamhet som erbjuder förberedelser för val av utbildning, yrke och 

livsstil. Detta kan vara klassinformation, prao, studiebesök eller liknande. Med vägledningen i 

snäv bemärkelse menas enskild eller i grupp bedriven personlig vägledning. Det professionella 

samtalet är ett sådant exempel, där en professionell vägledare hjälper klienter att lösa och/eller 

hantera de problem som kan uppstå i sammanhang som berör livsstilsfrågor, yrkes- och 

utbildningsval (ibid). Vidare beskrivs studie- och yrkesvägledningen i Skolverkets allmänna råd 

(2013:12) på följande sätt: 

                                                 
1
www.edu.su.se hämtad 2014-05-20 

2
 www.vagledarforeningen.org/etisk-deklaration-0 hämtad 2014-05-21 
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Elevens behov av studie- och yrkesvägledning kan summeras som att eleven, utifrån sina 

förutsättningar, ska: bli medveten om sig själv, bli medveten om olika valalternativ såsom olika 

utbildningar och yrken, bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen, lära sig att 

fatta beslut och lära sig att genomföra sina beslut. 

 

Studie- och yrkesvägledning kan utifrån denna definition därmed sägas behandla hur en individ, 

genom en process i flera steg, ska nå ökad självkännedom i kombination med information och 

kunskap om de olika alternativ som finns att att välja mellan. Nästa steg blir därefter att ge 

eleven utrymme att kunna reflektera över hur dessa två delar, kunskap om sig själv och kunskap 

om alternativen, kan fogas samman, vilket skulle kunna uttryckas som hur intressen och 

individuella förutsättningar kan relateras till de alternativ som står till buds. För att sedan kunna 

ta och också utföra ett beslut, krävs att eleven får kunskap om hur detta går till. Denna 

beskrivning kan sägas innefatta både den vida och snäva definitionen av studie- och 

yrkesvägledning, då de olika delarna kan uppnås genom både information som delas i grupp, 

erfarenheter från arbetslivet och enskilda vägledande samtal (Lindh, 1997). Till detta kan 

kopplas hur Sveriges vägledarförening
3
 definierar vägledning: 

Vägledningen är en process som bedrivs inom en institution/organisation där en 

professionell vägledare, med samtalet som det viktigaste verktyget, hjälper enskilda 

individer att utifrån sina unika behov lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, 

arbete och därmed förknippad levnadsbana.
4 

 

Som syns i citatet ovan betonas även här hur vägledning ska ha den enskilde individen i fokus, 

där stödet ska formas utifrån dennes behov av guidning när det kommer till studie- och yrkesval, 

och även livsval. Beskrivningen kan tolkas behandla vägledning i snäv bemärkelse utifrån 

Lindhs (1997) kriterier, då det fokuserar på att en professionell vägledare är den som ska 

tillhandahålla detta. 

Utifrån detta skulle det kunna ses som att vägledning i vid bemärkelse är något som ska 

tillhandahållas av hela skolans personal, medan den snäva är något som studie- och 

yrkesvägledaren ska ansvara för. 

2.3 Styrdokument och Skolverkets allmänna råd 

I skollagen (2010:800), som är det styrdokument som på ett övergripande plan styr skolans 

arbete och således också den studie- och yrkesvägledande verksamheten, finns beskrivet hur alla 

elever ska få sina behov av studie- och yrkesvägledning gällande framtida val tillgodosedda. Det 

åligger rektor att se till att organisera verksamheten så att eleverna får den vägledning som de 

har rätt till (Lgr 11). Den verksamma studie- och yrkesvägledaren på skolan har ett ansvar för att 

informera och vägleda elever inför kommande studie- och yrkesliv, med ett extra fokus på att 

                                                 
3
 www.vagledarforeningen.org/etisk-deklaration-0 hämtad 2014-05-21 

4
 www.vagledarforeningen.org/etisk-deklaration-0 hämtad 2014-05-21 
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synliggöra framtidsmöjligheter för elever  med funktionsnedsättning. Utöver detta ska studie- 

och yrkesvägledaren också stötta skolans övriga personal i arbetet med studie- och 

yrkesorienteringen (Lgr 11:2.6). 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 beskriver vidare hur skolan 

ansvarar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper som är grundläggande för att 

kunna verka både som individ och samhällsmedlem, kunskaper som också ligger till grund för 

fortsatta studier (Lgr 11). Vidare finns beskrivet i läroplanen att alla som arbetar i skolan har ett 

ansvar för att motverka att elevernas val hämmas av deras kön, kulturell och/eller social 

bakgrund. All personal i skolan ska dessutom arbeta med att skapa kontakter med både 

omgivande förenings- kultur- och arbetsliv i kombination med andra verksamheter som kan 

bidra till att berika skolan (ibid). 

Ovan nämnda om innehållet i läroplanen skulle kunna sammanfattas med några av de mål som 

är uppsatta för skolan och som berör hur: 

varje elev kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning (…) kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor 

som rör den egna framtiden (…) har inblick i närsamhället och dess arbets-, 

förenings, -och kulturliv (...) har kännedom om möjligheter till fortsatt 

utbildning i Sverige och andra länder (Lgr 11:2.6). 

 

Utifrån dessa beskrivningar gällande ansvaret för den studie- och yrkesvägledande 

verksamheten kan konstateras att detta tillfaller hela skolan, alltså såväl rektor, studie- och 

yrkesvägledare, lärare som övrig personal. Här kan också kopplas till den vaghet som Nilsson 

(2005) beskriver finns i styrdokument kring studie- och yrkesvägledning. Läroplanen kan här 

sägas vara vag när det till exempel gäller hur arbetet med studie- och yrkesvägledning ska 

utföras. Hur ska exempelvis ett arbete med att motverka könsbundna val gå till och vad innebär 

det att ”ha kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning” (Lgr 11:2.6)? Ett ord som 

kännedom rymmer en brett spektra av olika grader av vetskap om något.  Vagheten kan också 

här sägas handla om att det på flera ställen i styrdokumentet inte tydliggörs vem som ska göra 

vad och detta tar sig uttryck i beskrivningar som "all personal i skolan ska" och "skolans mål är”. 

Exakt vem i skolans personal menar styrdokumenten, vilken eller vilka av lärarna är det som ska 

utföra arbetsuppgifterna? En sådan beskrivning ger en frihet till att tolka även vem som ska 

utföra arbetet, och inte endast vad som ska utföras. Styrdokumenten kan därmed sägas vara vaga 

på det vis att de lämnar mycket utrymme till tolkning. 

Förutom detta ansvar som berör all personal inom skolan, finns det mer specifikt angivet vad 

lärare ska göra för att förbereda eleverna inför kommande studie- och yrkesval och det handlar 

om att: 

bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och medverka till att 

utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och 

andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 

omgivande samhället (Lgr 11:2.6). 

 

Även om detta preciseras som att läraren ska göra detta, kan vagheten skönjas också här genom 

uttrycket ”bidra med underlag för”. Vad menas egentligen med detta och vilka är de ”andra” 

som det talas om? Likaså kan uttrycket ”berika skolans verksamhet” anses vagt till sin 

formulering, då detta kan innebära väldigt många olika saker. 
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Skolverket (2013) har gett ut Allmänna råd med kommentarer – Arbete med studie- och 

yrkesvägledning där de beskriver och tydliggör skollagen och läroplanens innehåll, vilket, enligt 

oss, skulle kunna ses som ett försök att motverka tidigare nämnda vaghet. Råden ska ses som 

rekommendationer i hur de olika aktörerna inom skolan bör eller kan agera för att uppfylla de 

bestämmelser som finns i skolans styrdokument gällande studie- och yrkesvägledning. De 

allmänna råden ska också ses som ett stöd i att planera och genomföra den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten (Skolverket, 2013). 

Rektor bör, enligt de allmänna råden, vara tydlig med hur ansvarsfördelningen för studie- och 

yrkesvägledningen ska se ut mellan skolans personal samt hur samarbetet dem emellan ska ta 

sig uttryck. Att se till att studie- och yrkesvägledningen är något som sker löpande och som en 

del i resterande undervisning är också något som rektor bör göra (Skolverket, 2013). När det 

kommer till lärares del i det studie- och yrkesvägledande uppdraget finns beskrivet att de bör 

kunna tydliggöra för eleverna på vilket sätt ämneskunskaperna kan vara användbara i det 

kommande arbetslivet, för att detta ska kunna verka som underlag inför elevernas studie- och 

yrkesval. Lärarna bör också arbeta för att eleverna ska kunna erhålla kunskaper om hur 

arbetslivet förhåller sig. Såväl studie- och yrkesvägledaren som lärarna bör även arbeta för att 

ge eleverna chansen att utveckla sin förmåga att göra studie- och yrkesval (ibid). 

Fördelningen för studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan illustreras som 

följer: 

 

Figur 1 Skolverkets (2013) råd om hur ansvaret för studie- och yrkesvägledning kan fördelas mellan 

skolpersonalen. 
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2.4 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som hänvisas till i denna studie behandlar ämnet i fråga utifrån något 

skilda perspektiv. Sammanfattningsvis kan konstateras att tidigare forskning inom området, av 

det som vi kunnat finna, är tämligen begränsad utifrån valt perspektiv – lärares beskrivning av 

studie- och yrkesvägledning och hur denna tar sig uttryck i verksamheten. Det finns några 

utländska studier som belyser ämnet studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan 

och dessa kommer nedan att redogöras för närmare. Det som bör noteras i sammanhanget är 

dock att vägledning i Sverige inte har samma innebörd som i andra länder. På många ställen, till 

exempel i Storbritannien och Hong Kong där flera studier kring ämnet är genomförda, omfattar 

guidance och counselling, som är de engelska begreppen för vägledning, snarare ett terapeutiskt 

stödjande av elever än studie- och yrkesvägledning, även om också det senare innefattas i 

verksamheten (Lai-Yeung, 2013, Lam & Hui, 2010 och Hui, 2002). Nedan kommer ordet 

vägledning att användas för båda dessa begrepp. Vidare behandlar en svensk doktorsavhandling 

hur olika aktörer inom skolväsendet, bland annat lärare och elever, tänker kring studie- och 

yrkesorientering. Studien får, trots att den har ett tjugotal år på nacken, anses relevant då den på 

ett väldigt träffsäkert sätt anknyter till vår studie. 

 

Factors affecting the involvement of teachers in guidance and counselling as a whole-school 

approach (Lam & Hui, 2010) var en av de studier vi ansåg vara relevant för vår studie. Studien 

genomfördes i Hong Kong genom intervjuer med tolv lärare i secondary school, vilket 

motsvarar högstadiet och gymnasiet i det svenska utbildningssystemet. Syftet med studien var 

att undersöka lärares förståelse och involvering i vägledning, med fokus på att synliggöra vilka 

faktorer som påverkar lärare att delta i vägledning som ett ansvar för hela skolan. Hur lärare 

uppfattade sin roll gällande att både undervisa och vägleda samt vad de ansåg vara vägledning i 

de faktiska arbetsuppgifter som de genomförde var också en del av det som studien ville 

undersöka. Vidare ville forskarna besvara frågor om vad som fick lärare att engagera sig i 

vägledning och vilka hinder de ansåg finnas i samband med det engagemanget (Lam & Hui, 

2010). 

Särskilt intressant med denna studie är att den till sin utgångspunkt är lik vår och 

forskningsfrågorna påminner i stora drag om varandra, även om detta var obekant för oss i vår 

studies inledande skede. I Lam & Huis studie (2010) användes vägledning för att stötta eleverna 

i studierelaterade frågor, vid personliga problem samt karriärval. Resultatet visar på hur de 

deltagande lärarna i undersökningen såg vägledning om en del i sin lärarroll och att de själva 

ansåg sig vara ansvariga för att tillhandahålla denna till eleverna. De menade också att de i 

egenskap av att vara de som främst mötte eleverna hade en strategisk position för att erbjuda 

detta stöd. I resultatet framkom också hur lärarna betonade personlig utveckling som en 

hörnsten i utbildningen, och därmed inte endast hade fokus på akademisk kunskap. De menade 

att en del i deras arbete handlade om att lägga grunden för att eleverna skulle kunna bli goda 

samhällsmedlemmar. Detta grundade sig i deras personliga uppfattning om hur utbildning och 

vägledning förhöll sig till varandra. Vidare kunde i studien konstateras att den skolanda som 

rådde på skolan också påverkade lärarnas uppfattning om vägledningen. De flesta lärare menade 

att den skolanda som var rådande på deras respektive skolor bidrog till att stötta dem i att delta i 

arbetet med vägledning. Däremot var det få som tyckte att skolledningen erbjöd vare sig 

organisatorisk eller praktisk stöttning i detta arbete. De hinder som lärarna pekade på gällande 

att utföra vägledande arbetsuppgifter handlade i flera fall om tidsbrist, i form av en tung 
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arbetsbörda, mer och mer administrativt arbete och att tid saknades för att kunna delta i 

utbildning kring vägledning. Utöver detta visade resultatet på att lärarna upplevde en avsaknad 

av kunskap kring vägledningsfrågor och att de inte hade fått tillräcklig träning för att kunna 

hantera frågor som dessa. Slutligen tyckte lärarna att det i deras grundutbildning saknades 

moment som behandlade elevers emotionella behov. 

Ytterligare en studie genomförd i Hong Kong -The need for guidance and conselling training 

for teachers (Lai-Yeung, 2013) - fokuserade på hur blivande lärare i Hong Kong under sista året 

på sin utbildning uppfattade behovet av träning för lärare gällande vägledning. Antalet deltagare 

var 31 stycken och de fick genomgå en kort övergripande utbildning om vägledning, där de 

inledningsvis blev intervjuade kring ämnet. Utgångspunkten i studien var att en lärare har flera 

olika roller att inta i sitt arbete och att de för att kunna göra det behöver den kompetens som 

krävs, och då bland annat gällande vägledning. Studien önskade undersöka om lärarna 

uppfattade att det fanns ett träningsbehov och hur detta träningsbehov i sådana fall kunde ta sig 

uttryck. Vidare ville forskaren undersöka om lärarna uppfattade några personliga angelägenheter 

som kunde verka hindrande för deras roll som delaktiga i vägledning. Dessutom ville forskaren 

även ta reda på om lärarna uppfattade några personliga resurser och styrkor som de kunde 

använda sig av (Lai-Yeung, 2013). 

Resultatet visade att alla deltagare ansåg att det fanns ett behov av träning för att kunna utföra 

vägledning. Det som lärarna bland annat menade att de behövde träning i var kommunikation, 

professionellt agerande, att kunna hantera olika typer av problem och kunskap kopplad till 

vägledning. Bland de hinder som lärarna beskrev när det kom till deras roll med att arbeta med 

vägledning återfanns framför allt personliga kvaliteter, förutfattade meningar gentemot elever, 

brist på erfarenhet samt en stor arbetsbörda i kombination med tidspress. De resurser och 

styrkor som reflekterades kring liknade tidigare nämnda brister och kopplades främst till deras 

personliga kvaliteter, förmågor, färdigheter och tidigare arbetserfarenhet, liksom deras sociala 

nätverk (Lai-Yeung, 2013).                                     

A whole-school approach to guidance: Hong Kong teachers's perceptions är en annan studie 

genomförd av Hui (2002) som behandlat vägledning utifrån ett arbete för hela skolan. Studien 

genomfördes med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod i Hong Kong, där 30 lärare 

med särskilt ansvar för vägledningsteamen på skolorna först intervjuades om sin uppfattning om 

ämnet. I och med detta kunde studiens resultat inte säga något om hur andra lärare resonerade i 

frågan. I studien undersöktes vilka faktorer som kunde underlätta arbetet med vägledning som 

ett ansvar för hela skolan. Därefter följde en enkät med totalt 895 lärare för att ta reda på hur 

skolornas inställning var till vägledning och dess praktiska utförande. Argumentet för att 

genomföra studien var att det var av intresse att titta på lärares uppfattningar då de till stor del 

påverkar både vägledningens fokus och praktik, eftersom det är de som främst möter eleverna 

och tillhandahåller vägledning (Hui, 2002). Denna bakgrund stämmer väl överens med den 

grund som ligger bakom vår studies fokus. 

 

Studien lyfter hur vägledning allt mer gått över till att bli ett ansvar för alla lärare. I tidigare 

studier har lyfts att för att detta ska kunna möjliggöras krävs ett samarbete mellan såväl 

skolledning, lärare och specialister, som med elever och deras föräldrar (Gysbers & Henderson, 

2000, i Hui, 2002). Hui (1994, i Hui, 2002) har tidigare föreslagit att en policy gällande hela 

skolans ansvar för vägledning behöver innefatta flera delar, såsom målet och syftet med 

vägledningen, vilket fokus denna ska ha samt hur den ska implementeras i skolans verksamhet. 

Watkins (1994, i Hui, 2002) lyfter också hur vägledningen för att kunna bli ett ansvar för hela 
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skolan måste tydliggöras, kommuniceras och samordnas på flera olika nivåer samtidigt. 

Samtidigt lyfts också i artikeln hur styrdokumenten i Hong Kong gällande hela skolans ansvar 

för vägledning är vaga (Hui, 2002). 

 

I resultatet framkom bland annat att de flesta av de intervjuade lärarna menade att en ”hela 

skolans ansvar”-inställning till vägledning handlade om att det fanns gemensamma mål för 

vägledningen. De faktorer som uppgavs vara underlättande för ett sådant arbete handlade också 

om hur stödet från ledningen såg ut samt hur ledningen delade med sig av skolans 

vägledningsmål. Denna uppfattning syntes också i enkätsvaren där nästan alla lärare svarade att 

det var viktigt hur skolledningen arbetade. Vidare betonades också i intervjuerna hur en mindre 

arbetsbörda och träning i vägledning för lärarna skulle kunna bidra till att en sådan inställning 

skulle kunna införlivas i verksamheten. Väldigt få lärare ansåg att deras skola intog ett ”hela 

skolans ansvar”-perspektiv på vägledning (Hui, 2002). 

 

I diskussionsdelen hänvisas till hur Watkins (1998, i Hui, 2002) kommit fram till att en 

bidragande faktor till att en skola faktiskt utvecklar en ”hela skolans ansvar”-inställning är 

beroende av vilket ansvar lärarna känner för att bidra till vägledningen. Något som också 

bekräftades av Hui (2002) i denna studie. Slutsatsen var att även om skolans lärare deltar i 

vägledningen så garanterar inte det en ”hela skolans ansvar”-inställning. Att lärarna har skilda 

uppfattningar om vad vägledning är, eller i vissa fall inte ens är medvetna om sina egna 

uppfattningar, är sådant som spelar in. Hui (ibid) föreslår därmed att skolan bör tillhandahålla 

sammanhang där tankar och uppfattningar kring ämnet kan ventileras och delas. 

 

Avslutningsvis presenteras den svenska doktorsavhandlingen Syo-kulturer i skolan som 

behandlar elevers och skolpersonals uppfattningar av "studie-, yrkes- och arbetslivsorientering" 

på ett antal högstadieskolor (Henrysson, 1994). Henrysson förklarar den studie- och 

yrkesorienterande verksamheten utifrån begreppet "SYO-kultur". Denna kultur, eller ”anda”, 

varierade i fråga om hur den tog sig uttryck i de tre undersökta skolorna. Hur de olika skolornas 

SYO-kultur såg ut tycktes av Henrysson bero på olika faktorer. I den ena skolan hade rektor en 

bakgrund som SYO-funktionär och lade större fokus på samarbete mellan de olika 

personalgrupperna på skolan. Lärarna jobbade aktivt med att anknyta sin undervisning till 

arbetslivet och såväl rektor som SYO-funktionär uppfattade elevernas behov av informations- 

och vägledningsinsatser som stort (Henrysson, 1994). 

 

I den andra undersökta skolan var samarbetet personalen emellan sämre. Det fanns 

överhuvudtaget ingen "tradition" inom skolan vad gällde lärarnas och skoledningens 

engagemang i SYO-verksamheten. Några av lärarna menade dock att SYO-verksamheten 

fungerade bra, och hänvisade då till vad SYO-funktionären gjorde på skolan. Andra lärare, 

däremot, hade dålig kännedom kring vad det var SYO-funktionären arbetade med (Henrysson, 

1994). Den tredje skolans lärare ansåg SYO-verksamheten som bra. De intervjuade lärarna såg 

sig engagerade och menade att de hade ett samarbete tillsammans med anställd SYO-funktionär 

vad gällde studiebesök, att de bjöd in representanter från näringslivet och att de anordnade 

utställningar på skolan. De menade även att de erbjöd eleverna enskilda samtal vad gällde 

framtidsplaner. Ibland bjöds även föräldrarna in till dessa samtal. Rektor upplevde dock att 

personalgruppernas samarbete skulle kunna fungera bättre. Dock engagerade sig inte rektor 

själv i det SYO-relaterade arbetet utan överlät dessa arbetsuppgifter åt SYO-funktionären (ibid). 
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Henrysson (1994) sammanfattade de olika skolornas SYO-kulturer med att det fanns många 

likheter i hur skolorna förhöll sig till SYO-verksamheten vad gällde de olika skolornas 

uppfattning om mål och hur de hade organiserat sin SYO-verksamhet, Den stora skillnaden 

ansåg han låg i hur skolorna praktiskt utförde det SYO-relaterade arbetet. Henrysson menade att 

rektor hade en grundläggande prägel på hur SYO-kulturen såg ut. Det var också rektor som i 

viss mån avgjorde vad den SYO-relaterade verksamheten hade för status inom skolan. Vidare 

menade Henrysson att samtliga intervjuade personer, förutom SYO-funktionärerna, hade 

en ”ganska diffus bild ” av vad SYO-verksamheten var. Henrysson resonerade även kring ett par 

tänkbara förklaringar till varför skolpersonal och elever talade som de gjorde kring SYO-

verksamheten. En orsak kunde vara att SYO-verksamheten är en ”ung” företeelse inom 

skolväsendet, och att någon tradition och historia gällande området ännu inte hade etablerats 

inom skolorna (ibid). 

 

Henrysson (1994)  tog även upp att lärarna huvudsakligen uppfattade SYO-verksamheten som 

en angelägenhet för SYO-funktionärerna. Arbetet med de SYO-relaterade frågorna inom skolan 

präglades mycket av vilken uppfattning övrig personal hade inom verksamheten. Lärarna i de 

undersökta skolorna beskrev sin egen utbildning som bristfällig vad gällde SYO- och 

arbetslivsfrågor. Att SYO-verksamhetens mål och innehåll skildras i ett antal olika 

styrdokument gjorde det även svårt, enligt Henrysson (1994), att få ett ”samlat grepp” om 

uppgifterna inom verksamheten.  Han beskrev också att den tidens styrdokument använde sig av 

formuleringar som ”skolan skall”, vilket kunde göra det öppet för tolkning exakt vem inom 

skolan som skulle utföra de beskrivna uppgifterna. I styrdokumenten stod bland annat att 

skolans mål skulle vara att motverka könsbundna val, ge eleverna kunskap om arbetslivet och 

att bidra till ökad självkännedom. Detta nämndes dock inte av skolpersonalen annat än av just 

SYO-funktionärerna. Gemensamt för samtliga skolor var att SYO-verksamheten kunde 

definieras utifrån själva SYO-personalen och att lärarnas engagemang i SYO-verksamheten var 

begränsad (ibid). 

 

Henrysson (1994) beskrev också att informationen om hur den studie- och yrkesorienterande 

verksamheten skulle bedrivas inte överfördes ordentligt från central till lokal nivå. Hindret låg i 

att informationen delades genom en som Henrysson beskriver det "masskommunikation", som 

innebar att lärarna endast erhöll skriftlig information om att de skulle börja arbeta med detta 

(Henrysson, 1994). 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som användes i denna studie var implementeringsteori. 

Implementeringsteori behandlar hur något som beslutats om ska införlivas i en verksamhet 

(Sannerstedt, 2001). Två implementeringsbegrepp är Top-Down, och Bottom-Up, vilka beskriver 

två sätt att se på, och förklara, relationen mellan toppen (beslutsfattaren, såsom regering eller 

riksdag) och botten (beslutsutföraren, såsom läraren eller arbetsförmedlaren). Enligt Top-Down-

begreppet sätter toppen upp riktlinjer för botten att följa, men botten kan välja att tolka dessa 
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som de vill. Interaktionen mellan toppen och botten har konsekvenser för exempelvis 

implementering (Sannerstedt, 2001), varför Top-Down-begreppet var intressant för Henrysson 

(1994) att använda sig av för att förklara en möjlig orsak till varför lärarna inte hade anammat 

SYO-uppgifterna. Top-Down-begreppet förklaras som att politikerna bestämmer om skollag och 

läroplan, därigenom tas beslut i kommun vad gäller skolverksamheten, därigenom sker olika 

åtgärder på olika skolor, därigenom bedrivs undervisning i klassrummet. Detta ska ses som en 

slags ”styrningskedja”, vari varje steg blir mer konkretiserat tills det till slut ska genomföras av 

läraren. De som ska utföra implementeringen kan dock påverka utfallet utifrån sin egen kontext, 

som exempelvis genom sina erfarenheter, när de tolkar styrdokumentet (Sannerstedt, 2001). 

Bottom-up-begreppet utgår istället från beslutsutföraren, utan att se till förhållandet mellan 

denne och styrdokumenten. Perspektivet tittar på hur beslutsutföraren präglas av sin 

förförståelse och erfarenhet i den naturliga handlingsfriheten som uppstår i organisationer som 

utgörs av beslutsutförare. De påverkar på detta sätt det som ska utföras genom ett underifrån-

perspektiv, snarare än ett ovanifrån-perspektiv (Lipsky, 2010 och Sannerstedt, 2001). Dessa två 

begrepp skiljer sig åt i teorin. Top-down-begreppet behandlar mestadels beslutsfattarens avsikter, 

och Bottom-up-begreppet tar framför allt avstamp i utförarens handlande, men Sannerstedt (ibid) 

beskriver att de ofta förekommer sida vid sida i praktiken, att de sitter ihop eller smälter ihop. 

Med anledning av detta och i relation till Skolinspektionens rapport (2013) om att ett av de 

hinder för studie- och yrkesvägledning som konstaterats var just implementeringsbrister ansågs 

teorin även intressant och användbar för att analysera resultatet i denna studie. 

 

Både Top-Down- och Bottom-Up-begreppen är nära besläktade med Michael Lipskys teori om 

närbyråkrater. Lärare kan i denna studie förklaras med begreppet närbyråkrat, med vilket menas 

de individer som befinner sig i det politiska systemets absoluta förgrund (Lipsky, 2010). Det är 

närbyråkraten som ställs öga mot öga med medborgaren och den som ska förverkliga den politik 

som beslutats om av styrande politiker. Närbyråkraten är alltså den som utför de arbetsuppgifter 

som utgör den produkt som verksamheten ska leverera till mottagaren (Jarl & Rönnberg, 2010). 

Lipsky (2010) beskriver närbyråkraten, i det här fallet alltså läraren, som den som ger den 

bestämda politiken dess definitiva innehåll när hon eller han möter mottagaren, alltså den som 

ska erhålla produkten, i det här fallet eleven. Närbyråkraten sätter sin prägel på produkten. Vad 

denna prägel består av förklaras av Jarl och Rönnberg (2010) som utfallet av en rad möjliga 

faktorer. Det kan exempelvis bero på vad närbyråkraten själv definierar som medborgarens 

egentliga behov eller hur han eller hon tolkar regelverket. Detta kan sättas i förhållande till det 

Lindensjö och Lundgren (2000) beskriver; utbildningsväsendet kan präglas av abstrakta 

styrinstrument som därigenom försvårar dess implementering. Jarl och Rönnberg (2010) 

beskriver att vaga styrdokument leder till ett ”betydande friutrymme” för närbyråkraten att tolka 

och bedöma hur implementeringen kan och ska gå till. 

 

Sannerstedt (2001) beskriver att vaga styrdokument är vanligt förekommande. Detta kan bero på 

flera olika anledningar, och kan vara både bra och dåligt. En bra sak med vaga styrdokument är 

att det möjliggör, i skolans fall, att kommuner, som måste följa ett nationellt bestämt 

styrdokument, med olika politiska majoriteter ändå kan följa riktlinjerna. Något negativt med 

detta fenomen är att arbetsuppgifterna som ska bestämmas av styrdokumenten blir svårförstådda 

eller öppnas upp för tolkning av den som ska utföra dessa. Vaga styrdokument kan också ge 

handlingsfrihet till närbyråkraten, läraren, i mötet mellan denne och eleven, och i vissa fall även 

föräldern, vilket Lipsky (2010) beskriver kan vara på både gott och ont. 
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Samtidigt beskriver såväl Lipsky (2010) som Jarl & Rönnberg (2010) att läraren i egenskap av 

att vara närbyråkrat ofta har en hög arbetsbelastning, vilket också präglar produkten som ges 

mottagaren. I det här fallet den service läraren i form av sin undervisning och stöd ger eleven. 

Närbyråkraten, den som tillämpar styrdokumenten, behöver olika typer av resurser för att utföra 

sina arbetsuppgifter. Resurser kan gälla tid, material och liknande (Sannerstedt, 2001). Lärarnas 

resurser beskrivs som begränsade av Jarl & Rönnberg (2010) och även Sannerstedt (2001) 

beskriver resursbrist som ett problem för närbyråkraten. I anslutning till denna problematik 

tenderar närbyråkraten att besluta om vad som är relevant att leverera till medborgaren 

(Sannerstedt, 2001). Närbyråkrater strävar oftast efter att öka sina resurser, eller minska sin 

arbetsbörda, men då detta inte går "tvingas" de att anpassa sitt förhållningssätt. I skolan kan 

detta exempelvis leda till att lärarna bestämmer sig för att vissa arbetsuppgifter är viktigare än 

andra (ibid). 

 

Närbyråkraterna kan regissera innehållet i verksamheten, hur verksamheten dock utformas 

påverkar dock oftast inte närbyråkraten, utan beslutsfattarna. Beslutsfattarna kan även, genom 

exempelvis tilldelandet av bättre och/eller fler resurser, påverka närbyråkraterna att förändra sitt 

arbete och på så vis anpassa sig efter vad beslutsfattarna vill få ut av närbyråkratens verksamhet 

(Lipsky, 2010). 

 

Lundquist (i Sannerstedt, 2001) har skapat tre begrepp som är användbara och intressanta att 

utgå ifrån i kommande analys tillsammans med den redan beskrivna teorin om närbyråkrater, då 

dessa kan förklara hur närbyråkraten förhåller sig till implementeringsarbetet och på vilket sätt 

detta kan ta sig uttryck. Att förstå varför något ska implementeras är av stor vikt för att 

genomförandet ska komma till stånd. Det får inte finnas utrymme att missförstå det som har 

beslutats om att implementeras. Att kunna innebär att den som ska införa, tillämpa eller 

genomföra bestämd implementering har möjlighet att göra det. Ekonomiska, miljörelaterade 

eller tidsmässiga resurser kan vara hinder och personalmängd/styrka kan också påverka. Att 

vilja innebär att den som ska genomföra implementeringen faktiskt ska vilja genomföra det. 

Detta synsätt kan präglas av individens egen uppfattning eller kompetens. 

 

Om närbyråkraten förstår syftet med det som ska implementeras och hur detta ska göras, 

samtidigt som denne har tillräckligt med resurser till sitt förfogande i kombination med att 

denne vill genomföra uppgiften ifråga, kommer så att ske. Om en av dessa komponenter 

försvinner är det inte möjligt att genomföra beslutet, och således sker inte implementering så 

som beslutsfattaren avsett. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dessa tre begrepp kommer ligga till grund för senare analys 

av resultatet: 

 

 Förstå 

 Kunna 

 Vilja 
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för metodanknutna frågor så som val av metod, urvalsförfarande och 

bearbetning av data. Vidare behandlas tillförlitlighet och giltighet samt etiska ställningstaganden. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att utgå från en kvalitativ metod i vår studie, då denna skulle tillåta oss att erhålla en 

fördjupad förståelse för ett fenomen - i det här fallet vad utvalda lärare i grundskolan kunde 

tänka om studie- och yrkesvägledning. Genomgående under arbetet med uppsatsen kom vi 

tillbaka till frågan om vad det egentligen var vi önskade få ut av studien, och svaret förblev 

detsamma. Vi önskade få en bild av lärares uppfattning, beskrivning och implementering av 

studie- och yrkesvägledning. För att uppnå detta kom vi fram till att en kvalitativ metod skulle 

ge oss störst möjlighet att få svar på våra forskningsfrågor, och därmed uppfylla studiens syfte. 

Med denna ansats ansåg vi oss få möjligheten att komma närmare informanterna på ett djupare 

plan. En kvantitativ ansats med exempelvis enkäter som datainsamlingsmetod, ansågs dock inte 

helt ointressant. Det kunde ha gett oss en bredare bild av fenomenet i fråga, i och med att en 

sådan hade nått ut till flera respondenter. Dock ansåg vi att våra forskningsfrågor till största del 

skulle komma att kräva öppna frågor där informanterna gavs möjlighet att själva utforma sina 

svar. Ett sådant material hade troligtvis blivit allt för omfattande att bearbeta. 

 

Vi valde att arbeta med intervjuer som datainsamlingsmetod, och mer specifikt med 

semistrukturerade sådana. En diskussion fördes dock kring huruvida intervju eller fokusgrupp 

var mest lämpligt för vår studie. Fokusgrupper kan användas för att få informanterna att samtala 

med varandra och på så vis kan en något bredare bild av ämnet i fråga erhållas. Detta jämfört 

med enskilda intervjuer som istället erbjuder det individuella djupet. May (2013) lyfter hur  

interaktionen deltagarna emellan är något som är relevant att ta med i beräkningen inför val av 

fokusgrupp som datainsamlingsmetod. De gruppdynamiska faktorerna på skolorna vi ämnade 

besöka var okända för oss och därmed visste vi inte om vissa lärares uppfattningar skulle 

komma i skymundan för mer dominanta lärares åsikter och uppfattningar gällande frågorna. Av 

hänsyn till ovan nämnda ansågs att fokusgrupp som metod skulle kunna begränsa 

forskningsresultatet. Vi var mer intresserade av enskilda uppfattningar av valt ämne eftersom 

det skulle kunna säga något om hur splittrad lärarkåren eventuellt är i förhållande till ett ”hela 

skolans ansvar”-uppdrag vad gäller studie-och yrkesvägledning. 

 

Anledningen till att vi inte valde en helt ostrukturerad intervjuform var att den då hade kunnat 

ge oss allt för mycket material att bearbeta och analysera. Vi avfärdade även den helt 

strukturerade modellen då den inte skulle erbjuda oss möjligheten att faktiskt kunna improvisera 
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under själva intervjutillfället. Fördelarna vi såg med den semistrukturerade modellen var att den 

uppmuntrar informanterna till uttömmande svar på frågorna formulerade efter deras egen 

förståelse av sin omvärld. Intervjuformen gav oss även flexibiliteten att exempelvis hoppa 

mellan olika teman, om vi eller informanten så önskade, vilket vi ansåg positivt för samtalets 

flyt och ärlighet. I intervjuguiden (se bilaga 1) återfinns de teman som låg till grund för 

intervjuerna. 

 

De begränsningar som kommer med en kvalitativ metod resonerades kring. Ett sådant 

resonemang behandlade att studien blir begränsad i sin omfattning. Detta leder till att några 

generaliseringar inte kunde dras utifrån de resultat som framkom. Däremot skulle det kunna 

vara möjligt att tala om en överförbarhet av resultaten, så till vida att de kunskaper som erhölls 

utifrån denna studie även skulle kunna vara applicerbara på andra liknande fenomen. 

Ytterliggare en aspekt att ta hänsyn till vid datainsamling med kvalitativ metod är att forskaren 

hela tiden är med och skapar materialet i fråga. I och med att vi i intervjusituationerna 

interagerade med informanterna på olika sätt, påverkade vi också den information som vi erhöll 

av dem. Vi tog även i beaktande hur vi uppfattades i vår roll som intervjuare. Med vår 

förförståelse för ämnet i egenskap av att vara blivande studie- och yrkesvägledare fann vi en 

möjlig risk i att lärarna i sin profession kunde känna sig granskade, i och med att det var just 

studie- och yrkesvägledning som undersöktes. Det var därför av största vikt att vi var väldigt 

tydliga med att det var deras bild av studie- och yrkesvägledning som vi var intresserade av att 

fånga. Vi fann det nödvändigt att lärarna skulle förstå och uppfatta oss som så neutrala som 

möjligt i frågan, för att på så vis inte ge intryck av att vi hade tolkningsföreträde gällande ämnet. 

3.2 Urval 

Ett urval i kvalitativ metod kan sägas vara strategiskt på så vis att det handlar om att medvetet 

hitta informanter som anses lämpliga att kunna besvara frågeställningarna. Detta till skillnad 

från i kvantitativ metod där urvalet ofta sker slumpmässigt. Ambitionen med urvalet var således 

att finna intervjupersoner som kunde ge oss svar på studiens frågor. I det här fallet ansågs alla 

lärare, oavsett ämnesinriktning, lämpliga. Detta då det står i läroplanen för grundskolan att 

studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar (Lgr 11). Urvalsgruppen avgränsades till 

totalt nio lärare, då vi efter övervägande kom fram till att detta borde vara ett lämpligt antal 

informanter sett till tids- och utrymmesmässiga skäl. Vi planerade för att intervjua lärare på 

åtminstone två grundskolor belägna i Stockholms kommun. Detta för att göra oss mer säkra på 

att lärarnas uppfattning inte endast kom av deras skolas specifika attityd kring ämnet. Vi 

beslutade oss för att inte göra skillnad på skolorna i fråga om antal elever, lärarens 

ämnesinriktning eller huruvida läraren är verksam på en kommunal eller fristående skola, då alla 

lärare följer samma styrdokument. Det som vi däremot kom att ha som en urvalsgrund var att 

lärarna skulle vara verksamma inom grundskolans senare år, årskurs 6-9, då det oftast är där den 

huvudsakliga studie- och yrkesvägledningen bedrivs (Skolinspektionen, 2013). Vidare ville vi 

att lärarna skulle ha varit verksamma i åtminstone ett år inom grundskolan. Detta då vi hade 

respekt för att det skulle kunna finnas en möjlighet att en nyexaminerad lärare ännu inte hade 
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hunnit sätta sig in i skolans arbete med studie- och yrkesvägledning och/eller rådande 

styrdokument. 

 

Gällande att få tag på informanter menar Marshall & Rossman (2010) att en av forskarens 

utmaningar ligger i att få tillgång till det fält som ska undersökas. Vi hade två tankar om hur vi 

skulle få tag på lämpliga informanter. Det första vi tänkte var att kontakta bekanta som arbetar 

som lärare på olika grundskolor i Stockholms kommun för att genom dessa få tips på lärare vi 

kunde kontakta. Detta kan liknas vid den urvalsmetod som ofta benämns som snöbollsmetoden. 

Som komplement till detta alternativ tänkte vi även gå in på Stockholm stads webbsida
5
 och 

slumpmässigt via en funktion på webbsidan välja ut 20 grundskolor som vi sedan skulle 

kontakta via e-post (se bilaga 2). Få svar återkom efter att vi valt det senare tillvägagångssättet 

som det bästa förfarandet utifrån ett tillförlitlighetsperspektiv, och endast ett av dessa svar var 

positivt. Vi var därför tvungna att utöka antalet skolor att kontakta. Vi valde därför ut totalt 57 

skolor. Det vi dock inte tänkte på var att det i sökfunktionen på aktuell webbsida var förinställt 

att endast söka efter kommunala grundskolor, varför det blev som så att endast kommunala 

skolor kontaktades. Utöver detta lade vi även ut en annons vari vi sökte efter informanter i en 

större facebookgrupp för studie- och yrkesvägledare, samt även på Lärarförbundets 

facebooksida. 

 

Detta resulterade i att endast en studie- och yrkesvägledare erbjöd sig att förhöra sig bland 

skolans lärare om intresse för deltagande, vilket ledde till tre inbokade intervjuer. Därför ansåg 

vi oss tvungna att gå vidare i processen genom att förhöra oss med våra personliga kontakter. På 

detta vis fick vi slutligen tag på ytterligare fem lärare, men då inom Stockholms län, inte 

Stockholms kommun som sedan tidigare varit utgångspunkten. Grundtanken om att intervjua 

nio lärare fick också korrigeras till åtta stycken, då det var så många som gick att få tag på för 

en intervju. Huruvida dessa lärare var verksamma i kommunala eller fristående skolor var inget 

som togs hänsyn till. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att urvalsgruppen kom att bestå av åtta lärare på fyra olika 

grundskolor inom Stockholms län, alla verksamma inom årskurs 6-9, varav två lärare även 

undervisade i lägre åldrar. Tre lärare var verksamma på samma skola, två på en annan, 

ytterligare två på en annan och från en skola intervjuades endast en lärare. Ämnena de 

undervisade i skiljde sig åt och alla lärare utom en hade varit verksamma inom sitt ämne i minst 

ett år. Detta beskrivs närmare i avsnittet ”Resultat”. 

3.3 Datainsamling 

Vad gäller datainsamlingen var det viktigt att vi var så tydliga som möjligt gentemot 

informanterna gällande syftet med, och förutsättningarna för, studien. Med anledning av detta 

skickades ett missivbrev ut (se bilaga 2) där syftet med studien och villkor för deltagandet 

                                                 
5
 http://www.stockholm.se/jamfor hämtad 2014-04-03 
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beskrevs. Lärarna informerades om att deras svar skulle avidentifieras och på så vis inte kunna 

härledas till dem personligen samt att materialet endast skulle komma att användas i samband 

med denna studies syfte. I samband med detta bokades tid för intervju in. Intervjuerna 

genomfördes under tidsperioden 140410-140502. Sju av intervjuerna genomfördes på 

respektive informants arbetsplats och en intervjuades på ett café. Intervjuerna spelades in med 

informanternas samtycke. Under intervjuerna hade en av oss huvudansvaret som intervjuare 

medan den andra antecknade och ställde kompletterande följdfrågor. Fem av åtta intervjuer 

genomfördes av oss tillsammans och tre med endast en av oss som intervjuare. Intervjutiden 

varierade mellan 20-30 minuter och alla informanter bjöds på fika som tack för deltagandet. 

Slutligen lyssnades intervjuerna igenom och transkriberades. 

3.4 Bearbetning och analys av resultatdata 

Med en kvalitativ metod följer att det efter genomförandet av intervjuerna finns mycket 

ostrukturerat material att bearbeta (Johannessen & Tufte, 2003). Det första steget som togs vid 

bearbetning av det empiriska materialet var att ett samtal fördes mellan oss direkt efter varje 

intervju för att stämma av vad vi hade uppfattat. Därefter transkriberades intervjuerna i den takt 

de genomfördes. I den mån det var möjligt transkriberades de intervjuer som genomförts av 

endast en av oss, av den som inte var närvarande under själva intervjun. Detta för att båda skulle 

ha ungefär samma förutsättningar inför kommande resultatbearbetning. Transkriptionerna lästes 

igenom och tematiserades sedan på ett övergripande plan utifrån studiens två forskningsfrågor, 

där svar som som kunde kopplas till uppfattning markerades med ett ”U” och de som härrörde 

det praktiska arbetet märktes med ”P”. Denna tematisering sammanfattades sedan för varje 

informant så att kärnan i deras respektive utsagor fanns tydligt beskrivna i ett dokument. Därpå 

följde ytterligare dekonstruktion av det insamlade materialet för att kunna sortera in det under 

olika teman och rubriker som funnits vara centrala i informanternas svar. Tematiseringen hjälpte 

oss att skapa en struktur i materialet så att såväl mönster och samband som olikheter i 

informanternas svar kunde kartläggas. Slutligen analyserades resultatet utifrån 

implementeringsteori och ställdes mot tidigare forskning inom området. 

3.5 Genomförandesteg 

Arbetet med uppsatsen inleddes med att söka efter relevant tidigare forskning och möjliga 

teoretiska perspektiv att utgå från. Detta arbete har fortgått under uppsatsens gång med en 

ständig diskussion om huruvida dessa sökningsresultat varit lämpliga eller inte för studien. 
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Det första steget blev därefter att försöka komma i kontakt med lärare att intervjua. På 

Stockholms stads webbsida
6
 fann vi kontaktuppgifter till samtliga grundskolor som uppfyllde 

tidigare nämnda urvalskriterier. Webbsidan slumpade själv fram resultatet i en av oss icke 

bestämd ordning. Vi inledde med att skicka ut förfrågningar via e-post till var fjärde 

grundskolas ”allmänna” e-postadress, totalt 19 till antalet. Förfrågningarna skickades till fler 

skolor än vi ämnade intervjua, då det fick anses troligt att alla inte skulle svara eller ha 

möjlighet att ställa upp på en intervju. Efter att detta tillvägagångssätt endast renderat fem 

nekande gensvar beslutade vi oss för att skicka ut nya förfrågningar till samtliga 57 kommunala 

grundskolor som stämde överens med kriterierna. Den här gången valdes dock att skicka 

förfrågningen till studie- och yrkesvägledarna på berörda skolor, i de fall vi fann 

kontaktuppgifterna till dessa. Annars skickades förfrågan till skolans ”allmänna” e-postadress. 

Efter att även detta tillvägagångssätt endast resulterat i att en (1) studie- och yrkesvägledare 

erbjudit sig att vidarebefordra vår förfrågan till skolans lärare beslutades att ringa till berörda 

skolor för att på den vägen få kontakt med informanter. Detta ledde dock inte heller till 

inbokade intervjuer, varför vi gick vidare i processen genom att förhöra oss hos personliga 

kontakter. På det viset fick vi slutligen tag på fem lärare, fördelat på tre skolor. Vi hade sedan 

innan dessutom fått tag på tre lärare via tidigare nämnda kontakt med studie- och 

yrkesvägledare. 

 

Varje lärare som intervjuades kontaktades med ett missivbrev (se bilaga 2) och tid bokades 

därefter in för intervju. Inför intervjuerna låg fokus på att färdigställa intervjuteman och därtill 

hörande frågor, samt att läsa in sig på styrdokument. Därefter genomfördes intervjuerna för att 

sedan transkriberas. Det insamlade materialet har sedan bearbetats och analyserats i uppsatsens 

olika avsnitt. 

3.6 Tillförlitlighet och gilltighet 

Tillförlitlighet, som även benämns reliabilitet, kan i kvalitativ forskning sägas handla om hur 

data insamlas och nyttjas samt hur den bearbetas (Johannessen & Tufte, 2003). För denna studie 

innebar detta en redogörelse för hur stegen i forskningsprocessen gick till samt att det skedde ett 

kontinuerligt kritiskt granskande av information som tagits del av i relation till vår förförståelse. 

Detta för att minska risken för felaktiga tolkningar. Med andra ord gjordes ett försökt att inta ett 

så neutralt perspektiv som möjligt. Det fanns även en medvetenhet kring att den information 

som tagits del av i intervjuerna i sin tur var beroende av informanternas tidigare erfarenheter 

och sätt att se på världen. Detta ledde till att data ställdes emot likväl information från övriga 

informanter som tidigare forskning och teorier. En dialog fördes gällande hur vi som forskare 

ständigt måste vara medvetna om att det finns en risk i att vi söker bekräfta våra på förhand 

existerande tankar om ett tänkbart resultat. För att minimera risken för att detta skulle ske valde 

vi att i intervjuerna försöka att utgå helt från informantens perspektiv. Detta med en tydlig 

information till denne om att det inte finns några rätt och fel, utan att vi ville få ta del av deras 

unika beskrivningar av ämnet i fråga. Vidare reflekterade vi också över hur vi både genom vårt 
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sätt att ställa frågorna och utformandet av dessa blev en del av det insamlade materialet. Detta 

då vi i egenskap av intervjuare blir själva verktyget som användes i forskningen. 

 

Validitet, som handlar om giltighet, syftar till att studien endast behandlade och mätte det som 

den var tänkt att behandla, och således fanns preciserat i syftet. Detta tillgodosågs genom 

kontroll av att intervjufrågorna som ställdes till informanterna var tydligt sammankopplade med 

forskningsfrågorna som i sin tur var sprungna ur syftet och problemställningen. Konkret innebar 

detta att teman och intervjufrågor som till att börja med fanns med och verkade intressanta att få 

svar på, men som sedan visade sig vara irrelevanta utifrån syfte och forskningsfrågor, 

avlägsnades från intervjuguiden. För att säkra validiteten gick vi även efter varje intervjutillfälle 

igenom frågorna och hur de hade mottagits av informanterna, för att på så vis kunna korrigera 

dessa om det behövdes för att kunna få svar på det som var nödvändigt för studiens syfte. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

I studien togs hänsyn till de riktlinjer som satts upp av ”Vetenskapsrådet för forskning inom 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen” (Vetenskapsrådet, 2011). Det var viktigt att vi i 

möjligaste mån strävade efter att ha ett godtagbart etiskt förhållningssätt gentemot 

informanterna, särskilt då det enligt Johannessen & Tufte (2003) alltid uppstår en etisk 

problematik när forskning som behandlar människor genomförs. Samtidigt är vi anhängare av 

konstruktivismen, vilken beskriver att människan skapar sin verklighet utifrån sina erfarenheter 

(Peavy, 2004). Detta ställde stora krav på oss som forskare och fordrade att vi var öppna för 

andra människors verklighetsbeskrivningar och inte avfärdade dessa för att de inte passade in i 

vår egen verklighetsuppfattning. Det krävde vidare att vi som uppsatspartners ständigt påminde 

oss själva om att under hela uppsatsarbetet diskutera kring vårt förhållningssätt och vår 

förförståelse samt varför vi valde att göra på ett eller annat sätt. Vi ansåg alltså att det var av 

största vikt att vi respekterade informanternas verklighet, även om vi sedan undersökte deras 

svar och uppfattningar utifrån existerande teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Det var 

även viktigt att vi tog hänsyn till informanternas integritet. Vetenskapsrådet (2011) har listat fyra 

olika punkter vad gäller så kallade individskyddskrav. 

 

Informationskravet togs hänsyn till på så vis att vi i ett missivbrev till informanterna 

informerade dem gällande syftet med studien. Därutöver informerades de om att deltagandet i 

studien var helt frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Vidare 

togs hänsyn till samtyckeskravet, vilket innebar att vi bad om informanternas samtycke att delta 

i studien samt att vi skulle komma att använda oss av den information som de delgav oss. 

Nyttjandekravet tillgodosågs genom att det material som samlades in via intervjuerna inte kom 

att nyttjas i något annat syfte än just till denna studie. Vidare försäkrade vi informanterna största 

möjliga konfidentialitet genom att vi lät dem stå anonyma och att vi förvarade det insamlade 

materialet på ett säkert sätt. Det insamlade materialet kommer att förstöras efter det att 

uppsatsen godkänts. På detta sätt tillgodosågs konfidentialitetskravet. 
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Genom att följa ovan nämnda etiska krav i kombination med vårt konstruktivistiskt inriktade 

förhållningssätt till människor och deras beskrivningar av sin verklighet ansåg vi att vi kunde 

borga för en god människosyn. 
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4. Resultat 

I avsnittet redovisas resultatet av det insamlade empiriska materialet. Detta har tematiserats 

utifrån vad som framkommit i intervjuerna och teman valdes ut då de knyter an till 

forskningsfrågorna i kombination med vad som fanns vara centralt i informanternas utsagor. 

Inledningsvis återfinns kort bakgrundsfakta om de åtta lärarna som intervjuades. Lärarnas svar 

kommer att redovisas för under respektive rubrik där enskilda svar och citat valts ut för att 

tydliggöra och exemplifiera. Lärarna tilldelades fiktiva namn för att tillgodose 

konfidentialitetskravet. För att underlätta läsningen har lärare som arbetade på samma skola fått 

namn som börjar på samma begynnelsebokstav. 

4.1 Beskrivning av informanterna 

Alla lärare undervisar i sina respektive ämnen på högstadiet. I de fall lärarna även undervisar i 

lägre åldrar noteras detta i presentationen. De fakta som redovisas för är undervisningsämnen, 

antal verksamma år och hur många skolor läraren har arbetat på. 

 

Agneta är lärare i SO-ämnena (religion, samhällskunskap, geografi och historia) och har varit 

verksam i ungefär 20 år. Hon har jobbat på flertalet skolor innan hon kom till den hon arbetar på 

idag. Hon är mentor för en årskurs 9. 

 

Anna-Lena undervisar i svenska och engelska och har arbetat på samma skola i 30 år, varav 

cirka 10 år på högstadiet. Hon är mentor för en årskurs 9. 

 

Astrid undervisar i matematik och mediekunskap och har arbetat som lärare i tre år, på en och 

samma skola. Hon är mentor för en årskurs 9 och tog sin lärarexamen för fyra år sedan. 

 

Benjamin har varit lärare i ett och ett halv år på samma skola. Det är hans första jobb efter 

examen och han undervisar i engelska på högstadiet och i idrott på mellanstadiet. 

 

Bosse är SO-lärare och har varit verksam på samma skola sedan han tog examen för fyra år 

sedan. Bosse är mentor för en årskurs 8. 

 

Calle undervisar i svenska och spanska och tog sin examen för ett och ett halvt år sedan. Sedan 

dess har han arbetat på den skola han idag är anställd på. Calle är också mentor för en årskurs 9. 

 

Christina har varit verksam i närmare 30 år. Hon har jobbat på flera skolor och undervisar i 

NO-ämnena (kemi, fysik, biologi) samt teknik och matematik. På nuvarande skola har hon 
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arbetat i ungefär fyra år och är mentor för årskurs 9. 

 

Daniel är idrottslärare och undervisar i årskurs 5-9 på sin skola. Han är inne på sitt första år som 

verksam lärare och dessförinnan har han arbetat ett år som fritidspedagog efter att han tog sin 

lärarexamen för två år sedan. 

4.2 Lärarnas beskrivning av studie- och yrkesvägledning 

4.2.1 Innebörd 

Tre av de intervjuade lärarna
7
 förklarar vad studie- och yrkesvägledning innebär genom att 

beskriva vad studie- och yrkesvägledaren på deras skolor gör. Daniel, som är idrottslärare, vet 

inte riktigt vad hans skolas studie- och yrkesvägledare gör, men märker att hans elever ofta går 

dit för att prata. Han gissar på att det har att göra med att de pratar om intressen, framtidstankar 

och hur det går i olika ämnen. Astrid, matematik- och mediekunskapslärare, jobbar ganska nära 

studie- och yrkesvägledaren på sin skola. Hon beskriver studie- och yrkesvägledaren som en 

expert eleverna går till för att samtala om CV, sommarjobb, gymnasieval, prao och liknande. 

Anna-Lena, som är lärare i svenska och engelska, anser att studie- och yrkesvägledaren är en 

proffsig person som kan svara på många frågor som inte hon kan. 

 

Benjamin, som undervisar i engelska och idrott, menar att studie- och yrkesvägledning innebär 

att eleverna ska komma underfund med vad de vill studera och vilka betyg som krävs för att få 

studera det. Flera av lärarna
8
 anser också att studie- och yrkesvägledning innebär något som ska 

förbereda eleverna att komma fram till, och genomföra, framtida val - oavsett om dessa handlar 

om studier eller arbetsliv. Christina, som undervisar i matematik, teknik och NO-ämnena, 

kopplar främst ihop studie- och yrkesvägledning med prao men resonerar också kring 

innebörden på följande vis: 

Jag vet inte, man vet inte riktigt vad det innebär. Men om det är - om vi ska börja sitta och 

hjälpa dem hur de ska gå tillväga för att välja gymnasium, då kan jag nånstans känna att det 

är skönt att som lärare ha någon person som kan hjälpa till. Och också för eleverna. Att man 

kan säga att du kan gå och fråga den där personen för den har kunskaperna. 

Calle, som är lärare i svenska och spanska, menar exempelvis att det handlar om att eleverna 

ska kunna skapa en beslutsordning, gällande om det är viktigast att välja skola eller program 

först, för att sedan kunna ta ett beslut kring vad de vill göra. I samband med diskussion om 

gymnasieval samtalas också om betyg för att undersöka om eleven behöver arbeta med dessa för 

att kunna nå den önskade skolan eller utbildningen. Calle tycker att det är ganska tidigt att välja 

                                                 
7
 Daniel, Anna-Lena och Astrid 

8
 Agneta, Christina, Calle och Bosse 



 

 30 

yrke när man är 15-16 år, varför han tycker att det framför allt är aktuellt med studievägledning 

i den åldern. 

 

Bosse, SO-lärare, beskriver studie- och yrkesvägledning så här. 

(...) på tre år kan det hända massa. Men man ska hitta den skola, det gymnasium som man 

vill gå på - inte det som alla andra vill gå på. (...) Att man inte ska vara rädd för att prova på, 

det tror jag också är bra - att man ska pröva på. Annars blir man smal. (...) Väljer du något 

som inte funkar kan du välja om. 

Vidare betonar Bosse att det viktigaste är att elevernas val är luststyrda. Samtidigt pratar flera 

lärare 
9
om att studie- och yrkesvägledning också handlar om att se till att elevernas val är 

realistiska utifrån deras förutsättningar. Två av dem
10

 beskriver att det kan innebära att styra bort 

eleverna från områden som de som lärare inte anser att eleverna kommer att klara av. 

4.2.2 Syfte 

Bosse menar att syftet med den studie- och yrkesvägledande verksamheten är att "guida" 

eleverna rätt vad gäller framtidsval. Med "rätt" menar Bosse att eleverna ska välja efter intresse. 

Benjamin tycker också att det är viktigt att eleverna utifrån sina intressen väljer gymnasium, 

och preciserar syftet med studie- och yrkesvägledningen som att göra elever redo att ta 

framtidsbeslut. Benjamin betonar också att syftet är att hjälpa elever med föräldrar med annan 

kulturell bakgrund så att de får samma chans som elever med föräldrar som har mer kunskap om 

svenska förhållanden vad gäller arbetsliv och utbildning. Han beskriver det så här: 

(...) ja men sen är det ju också du har ju föräldrar som inte har så bra koll hemifrån och då 

är det ju ännu viktigare med studievägledning. Sen kanske inte alla lärare kan ge tips eller 

vågar, och det är liksom viktigt, liksom en ekonomisk fråga också - kulturell bakgrund och 

så. 

Christina är inne på att syftet med studie- och yrkesvägledning är att fungera som en 

ögonöppnare för elever vad gäller framtidsmål, främst inför det kommande arbetslivet. Denna 

syn delas också av andra lärare
11

 som menar att studie- och yrkesvägledning ska fungera som en 

länk mellan undervisning och arbetsliv. Calle beskriver att studie- och yrkesvägledningen är 

viktig för eleverna, eftersom den syftar att göra eleverna medvetna om vilka alternativ som finns, 

men också för att hjälpa eleverna att inte göra val som de i slutändan inte skulle klara av att 

genomföra. Flera lärare
12

 resonerar också kring att syftet med studie- och yrkesvägledning är att 

fungera som ett verktyg att bygga bort orealistiska val med. Agneta, SO-lärare, lägger samtidigt 

till att studie- och yrkesvägledning behövs för att motverka ojämlikheter och begränsningar för 
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ungdomar. Anna-Lena beskriver att syftet med studie- och yrkesvägledning är att visa på 

möjligheter och ge eleverna framtidstro. Hon beskriver det på följande sätt: 

(...) dels ska man ju ge eleverna framtidstro och visa på möjligheterna och även då alltså 

fylla i de här blanketterna, och ha kontakter med alla de skol[orna]... Vad heter de ställena, 

där man skickar in. (...) Det vet ju inte jag vilka kanaler det är, och det ska vara bilagor hit 

och dit. 

En annan lärare nämner också att det administrativa arbetet kring gymnasievalet är ett viktigt 

syfte för studie- och yrkesvägledningen. Just att visa på vilka möjligheter eleverna har är ett 

synsätt som flera av lärarna delar gällande syftet med studie- och yrkesvägledning. 

4.2.3 Behov 

Daniel anser att eleverna har behov av studie- och yrkesvägledning på det sättet att någon måste 

förbereda det praktiska kring praoplatser, samt för att få ta del av information. Elevernas behov 

av ordnad praoverksamhet är något som två andra lärare
13

 också hänvisar till. Alla lärare anser 

på ett eller annat sätt att studie- och yrkesvägledning bör tillgodose elevernas behov av att 

kunna göra ett väl underbyggt val. Anledningarna till och hur de uttrycker detta skiljer sig dock 

bland lärarna, men kan sammanfattas med att det i många fall handlar om information. Några 

lärare
14

 beskriver det som extra viktigt att eleverna i deras skolor får korrekt information som 

rör deras framtidsval eftersom de har elever som har en annan kulturell bakgrund. De hänvisar 

även till språkliga förbistringar som hinder som kan motverkas med hjälp av en ordentlig 

information. Astrid och Bosse menar att det finns ett stort behov av studie- och 

yrkesvägledning i form av att ge information eftersom valfriheten är så stor idag, vilket kan 

kopplas till hur Anna resonerar kring den valfrihet som ungdomar möter när de ska gå vidare 

till gymnasieskolan: 

Jag tycker ju att gymnasieskolan är sjuk med alla sina val. Man skulle ju nästan vilja begära 

att de [som bestämmer, vår anm.] skulle ha koll. De språkliga förbistringar, som föräldrarna 

har, hur ska man då egentligen kunna ta till sig det här själv? 

Anna beskriver också att stressen är ett problem för eleverna, och att de har behov av hjälp att 

minska den. Just att minska stress talar även andra lärare om, framför allt i samband med betyg 

och att gymnasievalet uppfattas som ett livsavgörande val av deras elever. Calle har också 

tankar kring elevernas behov av att vara välinformerade, men menar också att det är upp till 

studie- och yrkesvägledaren på skolorna att identifiera hur dessa behov tar sig uttryck. Bosse 

menar också att det finns ett behov av att motivera elever till att bryta mönster. Han pekar 

framför allt på de elever som kommer från familjer med liten eller ingen erfarenhet av högre 

studier och/eller en gedigen yrkesbakgrund. 
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4.2.4 Ursprung till lärarnas uppfattning om studie- och yrkesvägledning 

De flesta av lärarna hänvisar till sin egen erfarenhet av att ha mött studie- och yrkesvägledare 

under sin skolgång gällande hur de har skapat sig sin uppfattning om vad studie- och 

yrkesvägledning är. Bland annat Daniel säger: 

Det kan inte jag svara på utifrån min yrkesroll, däremot kan jag svara på det utifrån min 

skolgång. Då var det ju så att man skulle träffa en SYO-konsulent och sen så fick man välja 

att gå dit extra. 

Benjamin kopplar framför allt sin uppfattning om vad studie- och yrkesvägledning är till själva 

ordet studie- och yrkesvägledning, men hänvisar också till sina egna upplevelser i samband med 

ett omval på gymnasiet. Utöver detta säger några lärare
15

 hur de har skapat sig sin uppfattning 

utifrån samarbete med studie- och yrkesvägledare. Agneta berättar om ett tätt samarbete med 

studie- och yrkesvägledaren på en tidigare skola och Anna-Lena om hur hon när hon arbetade 

på mellanstadiet och hade SO-ämnena haft mycket kontakt med studie- och yrkesvägledaren. 

Två andra lärare
16

 hänvisar till att deras uppfattning om ämnet främst kommer från deras 

arbetserfarenhet. 

 

Ingen av de åtta lärarna kan minnas att de under sin utbildning har diskuterat studie- och 

yrkesvägledning. 

4.2.5 Rektors direktiv, kunskap om styrdokument och samarbete med studie- och 

yrkesvägledare 

När det gäller kunskapen om de styrdokument som ligger till grund för skolans studie- och 

yrkesvägledande verksamhet är lärarnas svar som mest entydiga. Av de åtta intervjuade lärarna 

är det endast två som uttryckligen beskriver att de har kunskap om att detta är ett ansvar för hela 

skolan. Christina säger:   

Det står ju det i uppmaningen nu att vi ska lägga in det överallt. Ja, jag vet inte.(...) Alltså 

jag vet inte riktigt. Det är ännu en uppgift. Det beror ju på vad man lägger i det.. 

När det kommer till Bosse är det oklart om han vet om att det finns reglerat i skolans 

styrdokument eller inte att det är hela skolans ansvar att arbeta med studie- och yrkesvägledning, 

men han berättar att han håller med om att det ska vara så. Anna-Lena beskriver kunskapen om 

styrdokumenten gällande studie- och yrkesvägledning på följande sätt: 

Mm, ja, vi läser ju läroplanen men jag tror inte man lägger speciellt fokus vid det, det tror 

jag inte, utan man kanske läser sitt eget ämne och tittar vad man ska göra och sen så det här 

allmänna... Jaja, man ska liksom ta hand om det. Jag tror man vispar bort det ganska... (…) 
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ja, jag tror att man tänker att det här berör inte mig, tror jag man tänker, det är nån annan 

som sköter det, skulle jag tro. 

Liknande resonemang går att finna i flera av de andra lärarnas berättelser som också säger att de 

inte har någon kännedom att det står i styrdokumenten.
17

 

Vidare säger Anna-Lena apropå att ta del av styrdokumenten att: 

Och det här är då lärares dilemma att man gör saker fast man vet inte att man gör dem, och 

det är därför det blir så flummigt lite grann va. Istället för att säga att – aha, nu gör jag det 

här för att det står här. 

Ingen av de intervjuade lärarna har heller fått direktiv från rektor gällande hur de ska eller kan 

arbeta med studie- och yrkesvägledning. Anna-Lena svarar ”Nej nej nej, inte här, inte här i alla 

fall... nej nej…” på frågan om rektor har informerat eller diskuterat med lärarna om studie- och 

yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan. Hon tror att det behöver komma direktiv 

uppifrån för att det ska bli ett bättre samarbete lärare och studie- och yrkesvägledare emellan, 

och att någon tydligt säger vad som ska göras. Även Agneta betonar vikten av direktiv uppifrån 

för att arbetet med studie- och yrkesvägledning ska förbättras. 

 

I de fall frågan ställs huruvida studie- och yrkesvägledaren har gett lärarna något stöd i hur de 

kan arbeta med studie- och yrkesvägledning är svaren blandade. Calle berättar att studie- och 

yrkesvägledaren och tillika biträdande rektor har varit ute och berättat för eleverna om sina 

arbetsuppgifter och sin egen roll, men att denna information inte har skett i någon lärarkontext. 

Andra lärare
18

 beskriver hur de samarbetar med studie- och yrkesvägledaren i fråga om till 

exempel studiebesök och när det kommer till frågor som de inte kan besvara själva. Generellt 

sett uttrycker lärarna att studie- och yrkesvägledaren finns som ett stöd när det kommer till mer 

specifika frågor gällande utbildning, betyg och arbetsliv. Det är denne person som sitter på 

expertkunskaper som lärarna själva inte har och fungerar på så vis som ett stöd till dem. Ingen 

av lärarna uttrycker att de har fått hjälp av studie- och yrkesvägledaren när det kommer till att 

involvera studie- och yrkesvägledning i sin egen ämnesundervisning. Anna-Lena nämner också 

att hon tycker att det hade varit bra med en studiedag när man tillsammans med den övriga 

personalen kunde planera arbetet med studie- och yrkesvägledningen i skolan. 
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4.3 Lärarnas praktiska arbete med studie- och 

yrkesvägledning 

4.3.1 Generellt utförande 

Alla de intervjuade lärarna arbetar med studie- och yrkesvägledning på olika sätt, även om 

enskilda lärares arbete till viss del kan påminna om varandras. Astrid har vid olika tillfällen 

hjälpt elever utifrån sina egna erfarenheter av exempelvis gymnasievalet. Detta ledde till att hon 

i vissa fall råkat svara fel på frågor om praktiska detaljer. Efter det hänvisar hon till skolans 

studie- och yrkesvägledare vid frågor om antagning och liknande, men försöker lära sig 

angelägenheter av denna för att kunna svara på elevernas frågor på stående fot. Hon utvecklar: 

Alltså vi är lärare. Det är en sak. Jag tycker att det är bra att det finns för ungdomarna 

behöver prata med nån, men det ska inte vara läraren. För vi kan ju inte det där. Eller man 

kanske kan men då har man lärt sig själv så. 

Astrid berättar att hon ofta brukar prata framtid med eleverna ute i korridorerna. Hon tipsar 

eleverna om att tänka brett och efter intresse när de gör sitt gymnasieval och att hon brukar 

också ofta ”pusha” osäkra elever. 

 

Daniel menar att han praktiskt arbetar med studie- och yrkesvägledning genom att stötta 

eleverna, han känner dock att han inte vill avvara för mycket av sin undervisningstid till att 

prata med eleverna om, exempelvis, gymnasievalet. Han menar även att ”studievägledning” 

skulle kunna innebära att han praktiskt hjälper eleverna med sina studier, samt att man kan göra 

studiebesök med eleverna, vilket han har gjort. 

 

Benjamin berättar att han ibland känner sig som en studie- och yrkesvägledare eftersom studie- 

och yrkesvägledaren på skolan bara finns på plats ungefär en dag i veckan. Då brukar eleverna 

vilja prata om vad de vill plugga och om vilka betyg som krävs för att komma in på olika 

program. Benjamin beskriver att en elev nyligen kommit och berättat om sin dröm och att han 

då uppmuntrade denne med att säga att ”det är din dröm just nu, fortsätt med det, men det kan 

ju ändras”. Han berättar även att han inte säger till någon elev vad denne ska bli eller välja. Han 

säger också att han gärna skulle vilja gå med sina sjuor till gymnasiemässan så att de redan då 

får en uppfattning om valet som väntar. På liknande sätt beskriver Agneta att hon skulle vilja 

arbeta med studie- och yrkesvägledning redan från årskurs sju. 

 

Calle berättar att han alltid stämmer av med eleverna på utvecklingssamtalen i nian med vad de 

har tänkt söka till gymnasiet. Han menar att det främst är för sin egen skull, för att han vill veta. 

Då brukar de också prata om hur eleven ligger till med betygen, om denne behöver höja sig 

väldigt mycket eller kanske kan ta det lite lugnare. Calles mål med sin undervisning är att 

förbereda alla elever för ett teoretiskt gymnasieprogram, även om han inser att det varken 

kommer, eller för den delen bör, bli så. 

 

Bosse berättar om hur lärarna är med och vägleder eleverna ganska mycket, utifrån det 

arbetssätt som skolan arbetar efter. De träffar varje elev i enskilda samtal 15 minuter per vecka, 
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och i nian handlar många av de samtalen om gymnasievalet. Under dessa samtal pratar Bosse 

mycket med eleverna om vad de tycker är roligt. Redan i sjuan börjar han diskutera med dem 

om vad de vill bli och att de utifrån det kan rikta undervisningen lite, då skolans arbetssätt ger 

utrymme för detta. I och med den täta kontakten med eleverna har Bosse lärt känna dem väldigt 

väl och om en elev skulle ha drömmar som han ser inte är förenliga med dennes nuvarande 

betyg, så skulle han kunna säga att: ”som jag ser det så tror jag inte att det här är rätt val för 

dig”. 

 

Anna-Lena säger att hon stöttar eleverna i den mån hon kan. Hon beskriver det som att 

eleverna ofta har orealistiska drömmar i förhållande till de kunskaper och betyg som de har. 

Anna-Lena menar då att det handlar om att de som lärare behöver visa på vilka möjligheter 

eleverna har, till exempel med tanke på deras språkkunskaper, och hur de kan få användning av 

dessa i framtiden. Hon pratar också om att de kan kolla på yrkesfilmer på Youtube, men det är 

oklart om hon själv har använt sig av det i sin undervisning. Christina berättar att hon har 

arbetat med studie- och yrkesvägledning, men hon kan inte förklara exakt hur hon gjort detta. 

Hon resonerar så här: ”det blir vad man gör det till, eftersom man som lärare inte riktigt vet hur 

man ska arbeta med det per automatik”. Det som Christina framför allt gör idag är att hon i 

samband med att eleverna gör prao besöker dem på deras praoplatser. 

4.3.2 Uttryck i ämnesundervisning 

De flesta av lärarna beskriver hur de tycker att det är svårt att koppla studie- och 

yrkesvägledning till sina egna undervisningsämnen. Bland annat Christina uttrycker detta, men 

hon menar att hon absolut kan rekommendera och synliggöra olika yrken som har med hennes 

ämnen att göra, då hon tror att det kan vara bra att knyta an ämnet till arbetslivet för att förklara 

varför ämnet är viktigt. Men hon lägger samtidigt till att hon bara arbetar väldigt lite med detta. 

Hon har bland annat haft en person från Kungliga tekniska högskolan på besök som berättat om 

deras utbildningar. Flera av lärarna
19

 beskriver att de inte direkt har reflekterat över hur de 

skulle kunna knyta an och integrera studie- och yrkesvägledning med sina ämnen. 

 

Daniel säger att han kanske skulle kunna planera in ett pass vid terminsstart för att prata om till 

exempel gymnasievalet, men att det är svårt att hitta tiden till det nu. En stund in i intervjun 

kommer han på att de på en idrottslektion har tittat på en film om baksidorna med att vara 

elitidrottare, och knyter då an det till studie- och yrkesvägledning. Daniel berättar att det är 

många elever som drömmer om en framtid inom idrott och han anser det därför viktigt att även 

belysa denna sida av yrket. Astrid säger spontant att eleverna kanske skulle kunna räkna ut 

någonting med meritpoäng eller göra en kortfilm. På den konkreta frågan om hon pratar med 

eleverna om varför det är viktigt med till exempel matematik inför framtiden, berättar hon att 

hon brukar prata om att alla behöver den grundläggande matematiken som de läser, och att de 

sedan kan läsa vidare med hjälp av den. Hon förklarar också att det behövs matematikkunskaper 

i många olika yrken, exempelvis pilot och läkare. 
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På samma sätt tycker Calle att det är svårt att säga hur han skulle kunna knyta an studie- och 

yrkesvägledning till sina egna ämnen, och säger: 

Alltså jag tänker ju att svenskan genomsyrar allt man gör liksom, det är ju ett så jävla 

centralt ämne. Man klarar sig ju liksom inte utan det. (...) men alltså yrkesspecifikt tycker 

jag är svårare. 

Däremot, när det kommer till spanskan, tycker han att det är lite lättare och han brukar säga att 

ett tredje språk öppnar upp möjligheterna till helt andra yrkesval. Han kan då prata om att 

eleverna kan arbeta med handel och internationella relationer. Calle ser att om han skulle arbeta 

mer med studie- och yrkesvägledning så skulle det främst vara i egenskap av att vara mentor, 

alltså inte i sin ämnespedagogiska roll. Han beskriver det på följande sätt: 

När det gäller mina ämnen så är jag ju intresserad av att lära ut mina språk, liksom svenska 

och spanska. Och liksom det stoffet som finns i spanska, det vill säga liksom 

litteraturvetenskap, språkhistoria och sånt. Men yrkesvägledning faller ganska långt bort, 

eller långt ner på priolistan liksom. 

Benjamin menar att han kan hjälpa eleverna om de har ett behov av att tala om studie- och 

yrkesval under lektionstid. Han tänker att han skulle kunna lägga upp någon engelskalektion så 

eleverna får göra ett projektarbete och ta reda på information om gymnasieprogram som de är 

intresserade av. Han brukar inte prata om hur de ämnen han undervisar i kan sammankopplas 

med framtida arbetsliv, men han menar att det är lättare att motivera engelskan än idrotten. Han 

tror också, likt flera av de andra lärarna
20

, att det skulle vara enklare att koppla samman SO-

ämnena med studie- och yrkesvägledning. Någon som skiljer sig en del från de andra lärarna är 

Agneta som tycker att studie- och yrkesvägledning är mycket intressant, och beskriver att det är 

centralt inom SO-ämnena. Hon använder det för att förklara varför hennes ämnen är relevanta 

genom att till exempel berätta för eleverna att, ”om du vill bli det här, behöver du det här”. Hon 

kan bland annat använda sig av rollspel för att genomföra arbetsintervjuer. Agneta tror att hon 

kan knyta an mer till studie- och yrkesvägledning än vad lärare i andra ämnen kan, även om hon 

tror att det går att göra det också i andra ämnen. Till skillnad från Agneta tycker inte Bosse, som 

också undervisar i SO-ämnena, att det generellt sett går att koppla studie- och yrkesvägledning 

till hans undervisningsämnen. Bosse beskriver det på följande sätt: 

(...) Det kan jag tycka är svårare, att motivera mitt eget ämne än någon annans. Ibland. Det 

beror lite beroende på varför jag [eleven] ska lära mig historia, eller hur en vulkan fungerar 

om jag ska bli designer. 

Han fortsätter med att ge ett exempel på hur han, utifrån skolans arbetssätt, kan arbeta med en 

elev som är intresserad av design, men som måste läsa historia: 

(...) Istället för att prata om krig kan man prata lite om hur man klädde sig, alltså, man kan 

prata lite om olika tidsepoker, och då får man ju in andra saker. Det är en fördel när man är 

här, [det är] inte lika låst [här]. 
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Vidare beskriver Bosse att SO-ämnena är ett sätt att förstå sin omvärld och att en sådan 

förståelse är viktig vilket yrke man än har. Han menar att det handlar om att förstå att det finns 

andra människor runtomkring eleven, och att en del av hans arbete går ut på att utveckla 

eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. Till skillnad från de andra så lyfter inte Anna-

Lena hur hon kan koppla studie- och yrkesvägledning till sina egna ämnen, vilket skulle kunna 

bero på att frågan gällande detta inte ställdes uttryckligen till henne. 

4.3.3 Hinder 

Alla lärare utom en beskriver hur de ser tiden som ett hinder för att arbeta med studie- och 

yrkesvägledning i sin lärarroll. Astrids beskrivning av detta kan sammanfatta lärarnas 

uppfattning om tidsproblematiken: ”Det är ju det att det finns inte den tiden.” 

 

Benjamin säger att han tror att tiden kan utgöra ett hinder, men att det också handlar om att ta 

sig tid. Själv ser han det inte som ett problem då han redan anser att han arbetar med detta i 

nuläget. Inte heller Bosse ser tiden som ett hinder utan beskriver det som: 

För mig personligen är det inte ett problem, men jag har ett ganska fritt ämne. Jag är ganska 

fri i min yrkesroll så att jag kan ta mig lite tid om jag tycker att det behövs. Och jag kan 

tycka att det är värt att prioritera också. Det är också individuellt. Jag kan känna att är det 

krisigt eller knasigt så får jag ta mig tid att titta igenom det här. 

Detta kan ställas i relation till hur Christina beskriver det: 

Ja, jag vet inte, det är så mycket vi ska göra hela tiden. Det är klart att får vi en uppgift att 

nu ska vi göra det här, ja… då får man ju hitta på nånting med det. 

Ytterligare ett hinder som tas upp är brist på samarbete mellan lärare och studie- och 

yrkesvägledaren. Anna-Lena och Astrid beskriver det som att det är viktigt att studie- och 

yrkesvägledaren vill samarbeta med lärarna och ta plats i undervisning och inte ”bara sitter på 

sin kammare”. Anna-Lena betonar också vikten av att lärarna tillåter studie- och 

yrkesvägledaren i sitt klassrum. Ointresse eller ovilja är också något som nämns av tre av 

lärarna
21

 som ett hinder till att arbeta med studie- och yrkesvägledningen som ett ansvar för hela 

skolan. Calle är den av de intervjuade lärarna som främst uttrycker ett ointresse för att arbeta 

med dessa frågor och säger följande: 

Jag känner ju kanske lite att det här är studie- och yrkesvägledarens bord, min uppgift är att 

undervisa. 
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5. Analys 

I avsnittet analyseras studiens resultat utifrån implementeringsteori och de utvalda begreppen 

vilja, kunna och förstå. Löpande ställs studiens resultat mot den tidigare forskning som 

redogjorts för samt teorin om närbyråkrati. 

5.1 Förstå 

Att förstå varför något ska implementeras är av stor vikt för att genomförandet ska komma till 

stånd. Det får inte finnas utrymme att missförstå det som har beslutats om att implementeras 

(Lundquist, i Sannerstedt, 2001). 

 

Det som framgår av resultatet är att lärarna i flera fall förklarar vad studie- och yrkesvägledning 

innebär utifrån vad studie- och yrkesvägledaren på deras skolor gör. Därför kan deras utsagor 

skilja sig från varandra. Detta i relation till att lärarnas rektorer inte har satt "agendan" för den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten, samt att lärare har ett betydande frihetsutrymme på 

grund av vaga styrdokument (Lgr 11), är det kanske inte märkligt att det kan skilja sig så 

mycket mellan de intervjuade lärarnas beskrivningar av vad studie- och yrkesvägledning innebär. 

 

I Huis studie från år 2002 om ett ”hela skolans ansvar”-fokus på vägledning lyfts hur 

styrdokumenten är vaga när det gäller just vägledning. Något som konstaterats även i Sverige 

(Nilsson, 2005) och som i vår studie tar sig uttryck på så vis att endast två av lärarna är 

medvetna om sitt eget ansvar gällande skolans studie- och yrkesvägledning. Det är intressant att 

koppla detta till det som Lam & Hui (2010) beskriver i sin studie gällande att lärarna såg 

vägledning som en del av sin lärarroll. Lärarna i vår studie kan på det hela taget inte sägas se 

studie- och yrkesvägledning som deras ansvar. Ett resultat som stämmer överens med vad 

Henrysson (1994) fann i sin avhandling, där ansvaret i huvudsak sågs ligga på studie- och 

yrkesvägledaren. Lärarna i Hong Kong figurerar visserligen i en annan kontext än deras svenska 

kollegor, varför det är svårt att dra en konkret slutsats om saken, men det är dock intressant att 

inställningen till ansvaret skiljer sig så mycket åt. 

 

Det fria handlingsutrymmet som uppstår när styrdokument är vaga kan i den här situationen, när 

rektorerna inte sätter upp ett tydligt ramverk för området, tolkas som något som ger negativa 

konsekvenser för den studie- och yrkesvägledande verksamheten i de skolor vi har undersökt. 

Styrdokumenten är svårförstådda enligt lärarna, och i sex av åtta fall har lärarna inte tagit del av 

allt innehåll i dessa gällande studie- och yrkesvägledning som ett ansvar även för lärare, vilket 

leder till att arbetsuppgifterna blir svåra att utföra oavsett om du vill eller kan utföra dessa. Om 

du inte förstår eller vet vad du ska göra så har du ingen möjlighet att ta ställning till om du vill, 
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och därigenom kan, utföra arbetsuppgifterna (Lipsky, 2010 och Sannerstedt, 2001). 

 

Styrdokument kan dessutom vara svårförstådda på olika sätt. Bland annat hur de utformas i text, 

med tolkningsbara fraser som "skolpersonalen ska" eller "lärare bör", även om det senare 

exemplet står att finna i Skolverkets allmänna råd gällande studie- och yrkesvägledning (Lgr 11, 

Skolverket 2013), men de kan också vara svårförstådda på grund av att de är för långa 

(Henrysson, 1994). Bland annat en av de intervjuade lärarna beskriver det just på detta sätt. Hon 

menade att man bläddrar förbi det som inte konkret behandlar just det ämne du är lärare i. Även 

Henrysson resonerar kring detta och tror att det kan vara en faktor som präglar "SYO-kulturen" 

i de skolor han undersökt (ibid.). 

 

Vagheten kan också tolkas vara synlig på så vis att det som lärare uttrycker gällande sin 

delaktighet i detta arbete skiljer sig åt. Bilden gällande vad de anser studie- och 

yrkesväglednings syfte, behov och innebörd vara kan delad i uppfattning och formulering, och 

inte heller gällande vad de utför i sitt praktiska arbete finns enhetlighet. En del arbetar inte 

aktivt med det, en del gör det – men då skiljs arbetssätt åt. Hui (2002) betonar i sin studie hur 

det krävs ett tydliggörande om hur samarbetet mellan lärare och vägledare ska se ut samt hur ett 

stöd från ledningen i form av gemensamma mål gällande studie- och yrkesvägledning också bör 

sättas upp och delas. Detta är något som nämns av lärarna i Huis studie som grundläggande för 

att kunna få ett fungerande arbete där lärare involveras i arbetet med studie- och 

yrkesvägledning. Samma resonemang står inte att finna i denna studies resultat. Lärarna 

uttrycker visserligen brist på direktiv från ledningen, men resonerar inte i de flesta fall kring 

varför det skulle kunna vara viktigt. Två av lärarna lyfter dock att de tror att direktiv från rektor 

tillsammans med diskussioner kring vad studie- och yrkesvägledning innebär, är nödvändigt för 

att arbetet med ”hela skolans ansvar” ska kunna påbörjas och även fortlöpa. Att alla lärare som 

intervjuats i denna studie beskriver hur rektor inte gett några direktiv eller stöd i hur de ska 

bedriva arbetet med ett ”hela skolans ansvar” för studie- och yrkesvägledning stämmer överens 

med resultatet i Lam & Huis (2010) studie, där lärarna inte tycker att de har fått stöd från 

skolledningen. 

 

I läroplanen (Lgr 11) står det att rektor främst har ansvaret för att fördela arbetsuppgifterna och 

se till att personalen förstår dessa. Därför är det intressant att ställa vår studie i förhållande till 

Henryssons (1994), då han beskriver att rektor utgör en grundfaktor för hur studie- och 

yrkesvägledningen på de skolor han undersökt organiseras, samt vilken status "SYO-

verksamheten" hade i skolorna. I vår studie framkommer det att ingen av de intervjuade lärarna 

har blivit informerade av sina rektorer om förhållningssätt gentemot studie- och 

yrkesvägledning. 

 

En annan iakttagelse som Henrysson (1994) gör på de skolor han undersökt är att lärarna i 

huvudsak anser att SYO-verksamheten är ett ansvar för SYO-funktionärerna, och att lärarnas 

engagemang gällande studie- och yrkesvägledning därmed i dessa skolor var begränsat. Detta 

kan knytas an till vår studie i ett par av de intervjuer vi genomfört. Calle beskriver det 

exempelvis på detta sätt. Dessutom är det tre av lärarna som direkt kopplar ihop studie- och 

yrkesvägledningen med studie- och yrkesvägledaren, ett synsätt som också var gemensamt för 

samtliga skolor Henrysson (1994) undersökte. 

 

I denna studies resultat framkommer att de flesta lärare inte kan uttrycka hur de arbetar med 
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studie- och yrkesvägledning i sina egna ämnen, och då i form av att sammankoppla sina ämnen 

med ett kommande studie- och yrkesliv. I Skolverkets allmänna råd (2013) beskrivs hur lärare 

bör göra detta. I ljuset av begreppet förstå kan utifrån de beskrivningar som lärarna ger gällande 

detta sägas att de inte har förstått syftet med att integrera studie- och yrkesvägledning i 

undervisningen. 

 

Det som här bör tilläggas är att förståelse utifrån implementeringsteori och ett Top-Down-

perspektiv handlar om hur lärare förstår styrdokumenten, och därigenom det uppdrag som de 

har, i detta fall studie- och yrkesvägledning (Sannerstedt, 2001). Dock behöver påpekas att 

förståelse kan komma från flera olika håll och därmed också se olika ut. I det här fallet beskriver 

de flesta av lärarna hur deras kunskap om studie- och yrkesvägledning och dess innebörd har 

formats av egna upplevelser under deras skolgång. Vidare har vissa skapat sig sin uppfattning 

utifrån samarbete med studie- och yrkesvägledare på de skolor de arbetat på. Lärarna kan utifrån 

detta, och med tanke på de beskrivningar om studie- och yrkesvägledning som de ger, ändå 

sägas ha en förståelse för området, även om denna förståelse i första hand inte är sprungen ur 

styrdokumenten. Att säga att lärarna inte har förståelse för styrdokumenten är därmed inte helt 

korrekt, förståelse i det här fallet kan snarare sägas handla om vetskap om styrdokumentens 

blotta existens eller inte. I sin förståelse för vad studie- och yrkesvägledning är och hur de kan 

arbeta med det utgår de främst från sin egen erfarenhet. Det finns med andra ord ett sätt att se på 

begreppet förstå utifrån den teoretiska ram som ovan angetts (Sannerstedt, 2001), och vid en 

strikt tolkning av begreppet kan sägas att lärarna inte förstår sitt uppdrag, alltså vad som ska 

implementeras. Att de däremot har en förståelse för vad som ska göras, trots i de flesta fall en 

bristande kunskap om styrdokumenten, tyder dock på att de har en förståelse som kommer 

någon annanstans ifrån. Detta skulle snarare kunna sägas handla om ett Bottom-up-perspektiv 

där förhållandet mellan läraren och styrdokumenten inte tas hänsyn till, utan den erfarenhet och 

förförståelse som lärarna här är präglade av påverkar deras handlingar. 

5.2 Kunna 

Att kunna innebär att den som ska införa, tillämpa eller genomföra bestämd implementering har 

möjlighet att göra det. Ekonomiska, miljörelaterade eller tidsmässiga resurser kan vara hinder. 

Personalmängd/styrka kan också påverka (Lundquist, i Sannerstedt, 2001). 

 

Flera lärare nämner att tiden är ett hinder i fråga om vilka arbetsuppgifter de kan ta sig an, vid 

sidan av det de huvudsakliga arbetsuppgifter som de anser sig ha. Tiden blir på så vis ett hinder 

för dem när det kommer till att arbeta med studie- och yrkesvägledning. 

 

Detta är också något som är genomgående i tidigare forskning (Hui, 2002, Lam & Hui, 2010), 

där bristen på tid och en tung arbetsbörda benämns som ett hinder för att som lärare kunna 

arbeta med studie- och yrkesvägledning. Bland annat Christina uttrycker det som att det blir 

allt fler uppgifter som lärare ska utföra, utan att de egentligen vet hur de ska utföra dessa. Enligt 

Lipsky (2010) präglar bristen på resurser närbyråkraters förhållningssätt på så vis att de tvingas 
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göra en frihetlig bedömning av vad som behöver göras och hur det ska göras, vilket i sin tur 

leder till att vissa arbetsuppgifter anses viktigare än andra. På så vis kan resursbristen också ses 

påverka lärarna i denna studie och deras vilja att sätta sig in i styrdokumenten – och därefter 

förstå dessa arbetsuppgifter. Om tiden inte finns för att sätta sig in i läroplanen där det till viss 

del finns beskrivet hur och vad lärarnas ansvar och delaktighet i den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten består av, hur ska de då kunna veta vad det är de förväntas göra? 

 

Till skillnad från hur de flesta lärare benämner tid som något hindrande lyfter istället Bosse och 

Benjamin hur de i sin skola har tid att arbeta med studie- och yrkesvägledning. Lipsky (2010) 

beskriver hur närbyråkratens handlingsfrihet kan vara både positiv och negativ. Närbyråkraten 

lägger tid på de behov hen rangordnar högst. Vissa lärare i vår studie som präglas av tidsbrist 

använder sin handlingsfrihet till att genomföra andra arbetsuppgifter än just de som kan kopplas 

ihop med studie- och yrkesvägledning. Bosse och Benjamin verkar tack vare skolans arbetssätt 

naturligt ha mer tid att lägga på det som de som lärare anser att eleverna har ett behov av - i just 

detta fall ser båda dessa lärare att de kan tänka sig att lägga den tiden på studie- och 

yrkesvägledning. Arbetssättet på deras skola verkar på så vis kunna gynna den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten, då lärarna har resurser, i fråga om tid, att samtala med eleverna. 

 

Ytterligare en aspekt av begreppet kunna berör miljörelaterade resurser (Lundquist i Sannerstedt, 

2001). Bosses beskrivning av hur det finns en inbyggd flexibilitet i arbetsätt gällande hur lärarna 

kan variera sin undervisning utifrån elevernas intressen skulle kunna kopplas till detta. Miljön, 

och då mer specifikt det sammanhang som lärare och elever möts i, kan därmed sägas vara en 

resurs i form av möjlighet till anpassning. Denna resurstillgång gör att Bosse kan koppla ämnet i 

fråga till elevernas intresse, vilket kan hjälpa till att visa på en relevans för ämnet i kommande 

studie- och yrkesliv. Daniel ger också exempel på hur bristen på intresse kan kopplas till 

tidsbrist. Han uttrycker det som att det försvinner tid från de övriga arbetsuppgifterna, 

arbetsuppgifter han dessutom värderar högre än de studie- och yrkesvägledande sådana. Calle 

beskriver på samma sätt att det som inte enligt honom är direkt relaterat till hans egna ämnen 

hamnar långt ner på ”priolistan”. Det är klart och tydligt att vissa arbetsuppgifter prioriteras mer 

av vissa lärare än andra i vår studie. 

 

Ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledaren och lärarna nämns som viktigt av flera lärare i 

arbetet med studie- och yrkesvägledningen som ett arbete för hela skolan. En av lärarna 

beskriver hur hon tror att det skulle det skulle behövas en studiedag där de på skolan kan arbeta 

kring studie- och yrkesvägledning och planera för hur den ska vara en del i alla ämnen under 

terminen. Detta kan ställas i relation till att Hui (2002) föreslår att det för att kunna bygga upp 

gemensamma mål om vägledning bör finnas utrymme för samtal och reflektion kring ämnet. 

Detta skulle också kunna sägas vara en resursfråga i form av tid. Det behöver ges utrymme i 

verksamheten, kanske både i fråga om tid och ekonomiska resurser, för att kunna arbeta med 

frågan. 
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5.3 Vilja 

Att vilja innebär att den som ska genomföra implementeringen faktiskt ska vilja genomföra det. 

Detta synsätt kan präglas av individens egen uppfattning eller kompetens (Lundquist, i 

Sannerstedt, 2001). 

 

När det gäller begreppet vilja i form av kompetens, vilket skulle kunna kopplas till utbildning, 

är det ingen av lärarna i denna studie som har fått ta del av information kring studie- och 

yrkesvägledning under sin lärarutbildning, vilket kan jämföras med hur lärarna i Hong Kong 

saknar delar som behandlar elevernas känslomässiga behov under sin utbildningstid (Lam & 

Hui, 2010). Detta till trots är det ingen av lärarna i vår studie som uttrycker ett behov eller 

önskan av utbildning eller träning för att kunna genomföra studie- och yrkesvägledning, vilket 

skiljer sig från resultatet i studien av Lai-Yeung (2013), där majoriteten av lärarna uttryckte ett 

sådant behov. Även lärarna i de av Henrysson (1994) undersökta skolorna beskrev sin egen 

utbildning som bristfällig vad gällde SYO- och arbetslivsfrågor. 

 

Ett hinder som uttrycktes i Lam & Huis studie (2010) var att lärarna kände att de saknade 

kunskap om vägledningsfrågor. Resultatet i vår studie visar inte på att lärarna upplever att de 

saknar kunskap för att kunna göra det, snarare uttrycks det som att de inte vet vad det är de ska 

göra. En del av lärarna beskriver visserligen studie- och yrkesvägledaren som expert som kan 

sådant som de inte kan, men det säger de facto inget om att de själva tycker att de saknar 

kunskap om vägledningsfrågor. Astrid säger exempelvis att hon i vissa fall har svarat fel till 

eleverna och därefter skickat iväg dessa till studie- och yrkesvägledaren istället för att få 

korrekta svar. Hon berättar också att hon har lärt sig en del av studie- och yrkesvägledare, då 

hon är intresserad av att kunna hjälpa eleverna om de har frågor. En annan lärare talar om sig 

själv som ”studie- och yrkesvägledare” i vissa situationer. Kunskapen som saknas hos lärarna i 

vår studie uttrycks mer som en avsaknad av kunskap gällande specifika antagningsfrågor eller 

regler, snarare än att röra det professionella förhållningssättet eller hur de ska prata med elever 

som upplever problem. Lärarnas uppfattning om sin kunskap kan analyseras utifrån begreppet 

vilja och relateras till både intresse och kompetens (Lundquist, i Sannerstedt, 2001). Lärarnas 

vilja, eller ovilja, att arbeta med studie- och yrkesvägledning kan därmed snarare ses bero på 

intresse eller ointresse än brist på kompetens, sett till deras egen uppfattning om ämnet. 

 

I Hui (2002) diskuteras hur hela skolans ansvar för vägledning är beroende av huruvida lärarna i 

fråga känner något ansvar för att bidra till densamma. I vår studie kan sägas att denna bild av 

lärarnas ansvar är något splittrad. En del av lärarna beskriver hur de pratar med elever om 

framtiden, även om de inte alltid uttryckligen beskriver det som studie- och yrkesvägledning. 

Endast en av lärarna säger tydligt att han tycker att det är bra att studie- och yrkesvägledning 

ska vara hela skolans ansvar. En del lärare, så som Calle och Daniel, kan däremot inte sägas se 

det som sitt ansvar att arbeta med detta. Ytterligare en lärare pratar inte om det som ett ansvar, 

utan snarare som något som måste göras för att det står i läroplanen. Viljan, i form av intresse, 

kan därmed sägas saknas hos en del av lärarna för att ta del i arbetet med studie- och 

yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Något som enligt Lundqvist (i Sannerstedt, 2001) 

därmed kan påverka implementeringen av de styrdokument som reglerar skolans verksamhet. 

 

Enligt Lipsky (2010) är vad lärarna själva anser att eleverna har för behov av den aktuella 
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produkten, i det här fallet studie- och yrkesvägledning, en möjlig faktor som kan avgöra hur de i 

egenskap av att vara närbyråkrater utför sina arbetsuppgifter. På ett sätt reflekterar samtliga 

lärare kring att den studie- och yrkesvägledande verksamheten ska förbereda eleverna för att 

ståndaktiga kunna komma fram till och genomföra framtidsval som har att göra med studier 

eller yrken, men lärarnas syn på just hur detta ska genomföras kan skilja sig på många sätt. 

Exempelvis anser en lärare att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning nästintill totalt 

uppfylls genom praoverksamhet, medan en annan lärare resonerar kring att elever kan ha behov 

av att bli uppmuntrade att bryta historiska familjemönster, och en tredje lärare pekar på att 

eleverna behöver träning vad gäller anställningsintervjuer. Lärarna vurmar olika mycket för 

lösningar på de behov de ser hos eleverna, och en går så långt att han uttryckligen beskriver det 

som att det inte är hans bord att arbeta med studie- och yrkesvägledning. Lärarna prioriterar och 

rangordnar vad som är viktigast att hinna med i sin dagliga verksamhet, och i vissa fall 

bortsorteras studie- och yrkesvägledning. Därmed kan sägas att lärarnas vilja att arbeta med just 

det här varierar, och denna vilja bestäms av lärarnas egen uppfattning eller kompetens i samspel 

med de resurserna – kunna – de har till förfogande. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer inledningsvis de två forskningsfrågorna att besvaras och diskuteras. 

Därefter förs en diskussion med reflektioner kring studiens resultat, metod och teori samt 

förslag till möjlig framtida forskning. Avslutningsvis sammanfattas detta med ett sista ord på 

vägen. 

6.1 Slutsatser 

Efter att resultatet hade analyserats framkom följande svar gällande studiens frågeställningar: 

 

 Hur uppfattar och beskriver åtta lärare på ett antal grundskolor studie- och 

yrkesvägledning och hur framställs ursprunget till dessa uppfattningar? 

 

Flera av de intervjuade lärarna förklarar vad studie- och yrkesvägledning innebär genom att 

beskriva vad studie- och yrkesvägledaren gör på de skolor de arbetar i, eller har arbetat i. Andra 

beskriver det som att det handlar om att informera eleverna om program och gymnasieskolor 

samt att samtala med dem om deras intressen. En del lärare pratar om att det också handlar om 

att undersöka vad som är möjligt utifrån de förutsättningar som eleverna har, eller som lärarna 

anser att eleverna har. Det kan sägas att samtliga lärare anser att den studie- och 

yrkesvägledande verksamhetens syfte är att förbereda eleverna att kunna genomföra väl 

underbyggda val i fråga om utbildning och yrkesliv, även om de uttrycker detta på skilda sätt 

och inte med just de orden. De flesta lärare beskriver att det finns ett behov av studie- och 

yrkesvägledning på skolorna, och nämner bland annat de många valmöjligheterna och elevers 

begränsade möjlighet till stöd hemifrån som en anledning till detta. Alla lärare utom två 

uppfattar studie- och yrkesvägledning som något som är resurskrävande i fråga om tid. En av 

lärarna anser att dessa uppgifter överhuvudtaget inte bör ingå i dennes arbete. 

 

De intervjuade lärarna uppger att deras uppfattning om studie- och yrkesvägledning på intet sätt 

är präglad av deras lärarutbildning. Ingen av lärarna har heller fått direktiv från rektor gällande 

hur de ska arbeta med studie- och yrkesvägledning eller vad denna innebär. De flesta hänvisar 

sin uppfattnings ursprung till erfarenheter från sin egen skolgång. Ytterligare några lärare 

beskriver hur de genom arbetserfarenhet och samarbete med olika studie- och yrkesvägledare 

har skapat sig en bild av vad det handlar om. Endast två av lärarna säger uttryckligen att de har 

kännedom om hur studie- och yrkesvägledning beskrivs som ett ansvar för hela skolan i 

styrdokumenten. 
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 Hur uttrycks lärarnas föreställning om studie- och yrkesvägledning i deras praktiska 

arbete? 

 

De intervjuade lärarnas föreställning om studie- och yrkesvägledning präglar hur de praktiskt 

utför denna. En del lärare tänker att den studie- och yrkesvägledande verksamheten helt eller 

delvis utgörs av det praktiska arbetet kring praoperioderna. Andra lärare menar att arbetet tar sitt 

uttryck i personliga samtal med eleverna om framtida val vad gäller studier och yrken, utifrån 

elevernas intressen. Några lärare beskriver hur de arbetar med att motverka orealistiska val eller 

för att ”styra in” eleverna mot något som lärarna anser passar dem bättre. En del beskriver att de 

informerar, eller skulle kunna informera, om framtida yrken inom deras ämnen och ett par lärare 

uttrycker också att studiebesök är något de arbetar med. Sammanfattat kan lärarnas 

föreställningar om det praktiska arbetet med studie- och yrkesvägledning sägas variera, men de 

flesta uttrycker det svårt att involvera studie- och yrkesvägledning i sin undervisning och 

kopplat till sina egna ämnen. Några av lärarna beskriver att det nog främst är SO-lärarna som 

kan arbeta med detta i ämnesundervisningen. Den ena SO-läraren berättar hur denne väver in 

rollspel i sin undervisning, där eleverna får möjlighet att träna på anställningsintervjuer. Den 

andra SO-läraren tycker det är svårt att koppla studie- och yrkesvägledning till sitt ämne, men 

beskriver hur skolans arbetssätt gör att han kan väva in elevers yrkesintressen i undervisningen. 

Några av lärarna pratar också om att de samarbetar med studie- och yrkesvägledaren i det 

praktiska arbetet. 

 

En tolkning som kan göras av studiens resultat är att lärarna uppfattar det som tidskrävande att 

involvera studie- och yrkesvägledning i sin undervisning. Detta trots att de egentligen inte har 

en tydlig bild av hur denna skulle ta sig uttryck. Skulle det kunna vara så att lärarna uppfattar 

det som att de ska ha samtal med eleverna sittandes ned? Det skulle kunna ses som att lärarna 

utifrån Lindhs (1997) definition av vägledning i vid och snäv bemärkelse tänker sig att de ska 

ägna sig främst åt den snäva, innefattande enskilda vägledningssamtal med eleverna. Så som 

Lindh (ibid) beskriver ska den snäva vägledning utföras av en professionell vägledare, och 

således inte av lärarna. Snarare skulle vi säga att det är den vida vägledningen som är lärarnas 

fokus, utifrån Skolverkets allmänna råd (2013). Kanhända kan uppfattningen hos lärarna 

gällande detta härledas från att några av dem likställer studie- och yrkesvägledning med studie- 

och yrkesvägledaren och att flera återkommer till prat om studie- och yrkesvägledaren vid prat 

om studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan. 

En av de mer intressanta frågorna att ställa sig angående det resultat som synliggjorts är den om 

hur lärarna legitimerar sin egen verksamhet. I de flesta fall verkar de inte ha reflekterat över 

studie- och yrkesvägledning i kombination med sin lärarroll och kopplat till sitt ämne. Det kan 

på detta sätt därför sägas bli en fråga om hur lärarna ser på sin egen profession. Skolans uppdrag 

är bland annat att förbereda eleverna för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare och för 

deras kommande studie- och yrkesval (Lgr 11). Av den anledningen finner vi det tänkvärt att 

lärarna i så låg grad reflekterat över hur deras egna ämnen kan kopplas till elevernas framtid i 

vårt samhälle och deras kommande yrkesliv. För att kunna fullfölja det uppdrag som beskrivs i 

aktuella styrdokument bör lärarna inför eleverna kunna motivera varför ämnena är relevanta och 

reflektera över hur de kan arbeta med att involvera den verklighet som väntar eleverna efter 

grundskolan i de ämnen som de undervisar i. 

 

I det här fallet verkar flera av de intervjuade lärarna snarare se på sin profession som 

undervisare, alltså att de utgår från kursplanerna och inte väver in studie- och 

yrkesvägledarperspektivet - även om några av dem också lyfter hur de arbetar med att stötta 



 

 46 

eleverna i olika sammanhang. Kanske kan detta förklaras med att de har valt att fokusera på det 

som de kanske anser vara det viktigaste i deras uppdrag och lärarroll – nämligen att lära ut sitt 

ämne. Även om förståelsen och det praktiska arbetet skiljer sig åt lärarna emellan, i kombination 

med att de flesta inte har kunskap om de styrdokument som reglerar den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten, kan det ändå konstateras att de arbetar med detta. Lärarna 

stöttar eleverna utifrån den kunskap de själva har om framtida studier och yrken. Däremot är det 

få av dem som gör detta i relation till att exempelvis motverka att valen begränsas av kön, social 

och/eller kulturell tillhörighet, vilket finns angivet i läroplanen som en del i deras uppdrag (Lgr 

11). Lärarna skulle med andra ord därmed kunna sägas utföra studie- och yrkesvägledning 

utifrån sin egen förståelse för ämnet, vilket inte är kopplat till förståelse för styrdokumenten alla 

gånger. Det kan också sägas att flera av lärarna gör saker som står i styrdokumenten, utan att 

vara medvetna om att det som görs, faktiskt också beskrivs där. 

 

Detta kan kopplas till det som i Hui (2002) resoneras kring, att ett deltagande i vägledningen 

från lärarnas sida ändå inte garanterar att detta blir ett ansvar för hela skolan. Det menas kunna 

bero på att lärarna ibland inte för sig själva har klargjort vad vägledningen innebär eller att de 

inte delar samma uppfattning om vad vägledning innebär (ibid). Det kan tydligt anknytas till vår 

studie, där lärarna är splittrade i sin uppfattning om innebörden av studie- och yrkesvägledning 

och hur denna tar sig uttryck. Om så är fallet att vetskap eller kunskap saknas om att en viss 

arbetsuppgift ska utföras - förefaller det tämligen troligt att arbetsuppgiften inte heller kommer 

att utföras. 

Lipsky (2010) resonerar kring hur ökade resurser kan göra att närbyråkraten får möjlighet att 

utföra arbetsuppgifterna, implementera det som lagstiftaren önskat, på ett tillfredsställande sätt. 

De flesta lärare beskriver att de inte har vetskap om att det står i styrdokumenten att de också 

bär en del av ansvaret för skolans studie- och yrkesvägledning. Detta i kombination med att 

lärarna prioriterar studie- och yrkesvägledningen långt ner, och i vissa fall uttrycker ett direkt 

ointresse till att arbeta med området gör att vi ställer oss frågande till om de har förstått syftet 

med studie- och yrkesvägledning. Även om resurser ges i form av tid så att lärarna skulle kunna 

ha möjlighet att sätta sig in i styrdokumenten är frågan om det verkligen skulle resultera i någon 

förändring. Vi tror att det snarare i sådana fall, utifrån det resultat som framkommit gällande 

lärarnas beskrivning av innebörd och uttryck gällande studie- och yrkesvägledning, handlar om 

att det behöver sättas upp mål och riktlinjer. Dessa mål och riktlinjer behöver sedan ges resurser, 

i form av tid för samarbete och diskussioner, där lärare tillsammans med studie- och 

yrkesvägledare och rektor, arbetar fram en metod som kan vara gångbar på just deras skola för 

att arbeta med implementeringen av studie- och yrkesvägledning. Om lärarna, som många i den 

här studien beskriver, inte vet hur och varför de ska integrera denna i sin undervisning, menar vi 

att det är kunskapen om det som behöver förstärkas. Och det görs inte genom att endast få ta del 

av styrdokument, utan att aktivt arbeta utifrån dessa och komma överens om, där lärarna också 

får vara en del i att påverka, hur arbetet ska ta sig uttryck och vad syftet med det är. 
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6.2 Diskussion kring resultat 

Det som inledningsvis bör noteras återigen är att resultatet i denna studie inte kan säga något om 

annat än dessa åtta lärares enskilda reflektioner gällande studie- och yrkesvägledning. Det ger 

dock vissa indikationer på att det skulle kunna förhålla sig på liknande sätt även på andra skolor. 

Detta då det i resultatet framkommer en förhållandevis enhetlig bild gällande hur lärarna saknar 

kunskap om att studie- och yrkesvägledning är ett ansvar för hela skolan. Samtidigt som 

resultatet är väldigt spretigt när det kommer till hur lärarna beskriver innebörden av studie- och 

yrkesvägledning och hur de knyter an detta arbete till sina egna undervisningsämnen. Att alla 

åtta lärare varierar så pass i sina uppfattningar kan också ge viss hänvisning till att det skulle 

kunna föreligga en sådan variation i uppfattning och beskrivning även hos andra lärare, på andra 

skolor. 

Vidare bör en diskussion föras kring hur resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut om lärarna 

hade fått ta del av innehållet i styrdokumenten i förväg, alternativt att vi berättat mer ingående 

om dessa inledningsvis under intervjuerna. Kring detta kan vi givetvis endast spekulera, men det 

hade möjligen kunnat ge lärarna utrymme att på ett annat sätt kunna reflektera över innehållet 

och därmed lättare kunnat koppla sitt arbete till det som står angivet i rådande styrdokument. I 

sådana fall kanske resultatet hade visat på att lärarna generellt sett var mer insatta och hade 

reflekterat över det, än vad som framkom i denna studie. 

I och med att rektor inte har varit med och fått ge sin bild av ämnet i denna studie, kan vi inte 

med bestämdhet säga att information gällande arbete med studie- och yrkesvägledning som ett 

ansvar för hela skolan inte har delats med lärarna. Skulle det kunna vara så att lärarna helt enkelt 

inte har lagt det på minnet, då de ändå inte har ansett att det berör dem? Sådana aspekter måste 

givetvis tas hänsyn till i det resultat som här redovisas för, men faktum kvarstår dock att inte en 

enda av lärarna kan dra sig till minnes att de någon gång under sina verksamma år har fått någon 

information eller direktiv gällande hur de ska arbeta med och involvera studie- och 

yrkesvägledning i sina arbetsuppgifter. Samtidigt förefaller frågan på sätt och vis vara oviktig. 

Även om rektor skulle ha informerat lärarna i studien så har de uppenbarligen inte noterat detta 

och arbetat efter det. Således kanske det inte är informationen i sig som är intressant utan hur 

rektor tillhandahåller möjligheter för lärarna att ta del av och arbeta med det som faktiskt ingår 

som en del i deras läraruppdrag. 

 

Intressant att notera är också att lärarna på frågan om hur de knyter an studie- och 

yrkesvägledning specifikt till sina undervisningsämnen, har svårt att uttrycka hur detta sker. När 

frågan förtydligas genom att exemplifieras som, ”och vad man kan jobba med inom området?” 

kan lärarna dock på ett bättre sätt både beskriva att de arbetar med detta, om än i varierande 

grad, samt hur detta arbete går till. Att lärarna inte kan beskriva sitt arbete kring integrering av 

studie- och yrkesvägledning i sina ämnen skulle kunna bero på flera saker. En tänkbar förklaring 

är att de faktiskt inte har reflekterat över frågorna tidigare, vilka ett antal av dem uttrycker innan 

intervjuerna påbörjas. En annan skulle kunna innebära att de frågor vi ställde till dem var för 

otydliga. Den upplevelse som vi båda delar är dock att det snarare handlar om det förstnämnda, 

då de inte verkade ha problem med att förstå frågorna. Det skulle kunna förhålla sig så att det är 

första gången som informanterna ställs inför frågan gällande vad de tänker att studie- och 

yrkesvägledning är. Det skulle i sin tur kunna innebära att de kommer fram till sina svar och 

reflekterar kring ämnet löpande allteftersom intervjuerna fortgår, även om det endast är ett 

antagande från vår sida. 
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Det vårt resultat visar om något är att det inte finns en samstämmig källa till lärarnas 

uppfattningar. Av den anledningen bör en diskussion komma till stånd kring hur vi ska se till att 

studie- och yrkesvägledning blir likvärdig oberoende skola, kommun och de individer som utför 

den. Hur ska vi se till att rådande styrdokument implementeras, eller bör detta område 

överhuvudtaget nämnas i styrdokumenten om de ändå inte efterlevs? Det är två frågor som 

enligt oss är värda att begrunda, och som vi tackar denna studie för att vi kommit till insikt om. 

Återigen; vad kan sägas om likvärdigheten i dessa skolor, i och med att uppfattningarna kan 

skilja sig så mycket åt, och framför allt är skapade utifrån individuella erfarenheter? 

Det kan konstateras att det inte i någon av de intervjuade lärarnas utsagor står att finna ett 

tydligt samspel mellan förstå, kunna och vilja. Det saknas fortfarande en förståelse bland lärare 

för hur och varför de ska arbeta med dessa uppgifter. I detta ser vi ett övergripande mönster vad 

gäller styrning i de skolor vi har undersökt. Ingen av de lärare vi har intervjuat har blivit 

informerade hur de ska arbeta med det studie- och yrkesvägledande området, ofta har de inte ens 

informerats att de ska göra det. Vissa lärare uttrycker även en ovilja och oförståelse inför dessa 

typer av arbetsuppgifter. Dock ska sägas att alla lärare ser ett behov hos eleverna vad gäller 

studie- och yrkesvägledande insatser - men om ingen får information om hur de ska jobba med 

studie- och yrkesvägledning, och ingen får information om vad området har för syfte och 

innebörd - vad spelar det för roll om lärarna arbetar med det? 

Oberoende av Henryssons (1994) forskning har den här studien på egen hand visat på liknande 

resultat. Henrysson fann att lärarna i hans studie huvudsakligen definierade SYO-verksamheten 

utifrån SYO-funktionären samt att de också såg denna som var ansvarig för att utföra 

arbetsuppgifter kopplade till studie- och yrkesorientering. Lärarna i Henryssons studie såg 

därmed generellt sett inte att de hade något ansvar för SYO-verksamheten och det kunde 

konstateras att styrdokumenten inte fanns förankrade hos lärarna (Henrysson, 1994). Dessa 

resultat överensstämmer med resultaten i vår studie, och kan därmed till viss del sägas bekräfta 

Henryssons nu 20 år gamla slutsatser. Det kan tyda på att liknande problem har präglat den 

studie- och yrkesvägledande verksamheten i Sveriges grundskolor sedan åtminstone år 1994, 

när avhandlingen publicerades. Detta väcker många tankar. Bland annat kan det visa på, i 

relation till Lipskys (2010) teori, att personalen i svensk grundskola lider av resursbrister i fråga 

om tid vilken är så svår att de själva bedömer att de inte kan utföra det som står föreskrivet i 

deras egna styrdokument. Vad får detta för konsekvenser för svensk grundskola och dess elever? 

Självklart kan vi inte jämföra detta examensarbete på C-nivå med en doktorsavhandling, men 

faktum kvarstår dock att vi kan se likheter vad gäller de detaljer vi tidigare redogjort för.  

6.3 Diskussion kring metod 

Även så här i efterhand anses att metoden var den rätta i förhållande till syftet och 

forskningsfrågorna. Svaren har i de flesta fall varit uttömmande och på så vis kunnat fånga en 

bild av hur lärarna resonerar kring ämnet i fråga. En enkät hade inte tillhandahållit samma 

möjlighet då en sådan hade behövts utformats med till viss del slutna frågor och färdiga 
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svarsalternativ, även om en sådan hade kunnat ge oss resultat som möjligtvis hade kunnat 

generaliseras. Valet att hålla enskilda intervjuer istället för att välja fokusgrupp kan också ses 

som ett korrekt sådant. De djupa svar och reflektioner som vi anser oss ha fått ta del av under de 

enskilda intervjuerna tror vi inte hade erhållits på samma sätt om det hade varit flera lärare som 

hade suttit med och lyssnat. Vid några enstaka tillfällen under intervjuerna märktes det att 

informanterna kände sig lite obekväma, och det var i samband med att vi pratade om 

styrdokumenten och deras kännedom gällande dessa. Det var också en av de största 

utmaningarna som vi på förhand hade reflekterat kring. Studiens utgångspunkt var inte att 

undersöka huruvida lärare följde de rådande styrdokumenten eller ej, men frågor om detta var 

ändå nödvändiga att ställa utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Att få fatt på lärarnas unika 

beskrivningar och resonemang kring vad studie- och yrkesvägledning innebär och hur de själva 

utför denna i sitt dagliga arbete var studiens fokus. Den ärlighet som vi upplevde att lärarna 

svarade med kan antas komma från att vi inledningsvis under intervjuerna poängterade att vi 

inte var där för att granska, utan för att nyfiket ta del av deras syn och tankar. Av tidsmässiga 

skäl genomfördes fem av intervjuerna av oss tillsammans, medan tre gjordes med endast en av 

oss som intervjuare. Trots att vi i de flesta fall var i numerärt överläge kontra informanten, 

vilket i sig kan tänkas uppfattas som en maktobalans, anser vi ändå att stämningen var 

avslappnad och tillåtande, varför vi troligtvis kunde få ta del av deras ärliga tankar kring ämnet. 

Ytterligare något som bör lyftas är det att exakt samma frågor inte ställdes till alla informanter, 

då vi efter några intervjuer upptäckte att vi ville omformulera några av frågorna för att på bättre 

sätt täcka in våra teman. Det kan även konstateras att det var av vikt att uttryckligen ställa alla 

frågor, även om de till viss de hade besvarats innan, då det kunde vara något som saknades i det 

tidigare svaret. 

Något som också bör reflekteras över är hur vi i egenskap av forskare var med och påverkade 

det insamlade materialet. Under intervjuerna skedde en interaktion mellan oss som intervjuare 

och den intervjuade på så vis att vi, genom våra frågor, riktade intervjun åt ett särskilt håll. Vid 

några tillfällen berättade vi för informanten om vad som står i styrdokumenten och frågade i 

samband med detta om dennes reflektioner. Under några av intervjuerna uppmärksammade vi 

lärarna på att det de berättade om skulle kunna kategoriseras som studie- och yrkesvägledning, 

något de själva inte tänkt på. Därmed kan sägas att vi i egenskap av intervjuare också påverkade 

informanterna, gällande förståelsen för deras arbete och hur de faktiskt kan, och till viss del 

redan arbetar med, studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan. 

Vidare bör en diskussion kring hur urvalet gick till föras. Det fanns en medvetenhet kring att de 

personer som vi kom i kontakt med via studie- och yrkesvägledarna skulle kunna vara utvalda 

för att representera skolan på bästa sätt. Att de alltså var lärare som var särskilt insatta, i och 

intresserade av, studie- och yrkesvägledning. Det var dock något som fick bortses från då vi var 

i stort behov av hjälp för att kunna komma nära fältet och på så vis få det antal intervjuer som 

krävdes för att få en godtagbar mängd empiriskt material att bearbeta. Intressant att reflektera 

över är också varför det fanns stora svårigheter med att få tag på informanter. 
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6.4 Diskussion kring teoretisk utgångspunkt 

Implementeringsteori som varit denna studies teoretiska utgångspunkt har setts funktionell och 

passande under analysen av den insamlade datan. Lipskys teori om närbyråkrater används ofta 

för att förklara och beskriva skolväsendet och hur politiska beslut implementeras i denna (Jarl & 

Rönnberg, 2010). Fördelen med implementeringsteori har i denna studie varit att den är väldigt 

bred och därmed tillhandahåller många tolkningsmöjligheter. Detta kan dock samtidigt sägas 

vara teorins nackdel då dessa tolkningsmöjligheter också kan tänkas bli i stort sett oändliga. 

Fördelarna har dock setts överväga och vi har kunnat analysera resultatet väldigt fritt. Teorin har 

också ansetts berikande då den inte endast tillhandahåller ett perspektiv på hur implementering 

sker. Den kan således ge oss en förklaringsgrund till varför arbetet med implementering av 

studie- och yrkesvägledning som ett ansvar även för lärare kan ta sig uttryck på flera olika sätt. 

Implementeringsteori kan därmed utgöra en god utgångspunkt för att förklara när 

implementering inte sker så som det är tänkt, såväl som när arbetet kan sägas fungera bra och 

implementering sker såsom beslutsfattarna haft för avsikt. Begreppen förstå, kunna och vilja har 

också setts användbara för att undersöka och förklara skeenden och inställningar hos 

närbyråkraterna i den kontext de befinner sig. Förstå ansågs dock vara något begränsat, då det 

fokuserade på hur närbyråkraterna hade förstått styrdokumenten. I de flesta fall hade lärarna i 

vår studie ingen vetskap om sitt ansvar gällande studie- och yrkesvägledningen, vilket finns 

reglerat i läroplanen (Lgr 11). Av den anledningen sågs begreppet förstå vara något snävt för att 

analysera den insamlade datan, varför Bottom Up-perspektivet valdes att läggas till. 

En kritisk reflektion som dock bör nämnas gällande den teoretiska utgångspunkten i förhållande 

till det insamlade materialet, är den att studien i sig inte hade ambitionen att ha ett granskande 

perspektiv. Intresset låg i att undersöka hur lärare beskriver och arbetar med studie- och 

yrkesvägledning, inte i att granska hur de gjorde detta. Implementeringsteori grundar sig i att 

titta på hur beslut tolkas och implementeras i en verksamhet (Sannerstedt, 2001), vilket på sätt 

och vis kan sägas handla om att undersöka hur väl implementering sker. Detta har på sina ställen 

gjort att tolkningsarbetet blivit lite svårt, då vi inte velat fokusera på huruvida lärarna gör rätt 

eller fel. 

6.5 Diskussion kring framtida forskning 

Det som studien visar på är att lärarnas uppfattning om studie- och yrkesvägledning och 

ansvaret för denna för hela skolan på många sätt är detsamma som det resultat som Henrysson 

(1994) påvisade för 20 år sedan. En alternativ tanke till forskning att arbeta vidare med skulle av 

den anledningen kunna vara att ta ett tydligare avstamp i Henryssons studie, och helt enkelt göra 

en jämförande studie med historiskt fokus. Vilka skillnader och likheter går att finna i resultaten 

och vad har hänt på de tjugo åren, är frågor som skulle kunna vara intressanta att undersöka 

närmare. Att utgå från ett perspektiv där rektorer är i fokus torde även det vara intressant. Vad 

innebär studie- och yrkesvägledning för dem, och varför verkar den inte prioriteras? Om studie- 

och yrkesvägledning är så viktig i att förbereda eleverna för ett framtida studie- och yrkesliv, 
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och att skolans uppdrag till viss del handlar om att förbereda eleverna för att bli aktiva 

samhällsmedborgare, varför tar inte rektor detta på större allvar? Vart är det egentligen det 

brister och kanske framför allt, hur skulle dessa brister kunna åtgärdas? Vad anser olika aktörer 

vara problemet med att det är svårt att få studie- och yrkesvägledning att faktiskt bli ett ansvar 

för hela skolan, inte endast på pappret. Som tidigare nämnts kan inga generella slutsatser dras av 

en så pass begränsad studie som denna. Det som dock kan sägas är att resultatet ger indikationer 

på att uppfattningen om studie- och yrkesvägledning hos lärare i grundskolan skiljer sig väldigt 

mycket åt och också är tämligen begränsad, framför allt gällande hur de i sin egen undervisning 

ska kunna involvera detta. Av den anledningen, och för att finna mer stöd till slutsatserna, hade 

det givetvis varit intressant att fördjupa studien genom att undersöka ett större antal lärares 

uppfattning kring ämnet, för att på så vis kunna säga något mer generellt. Om det är så som 

denna studie visar på öppnar det upp för många sätt att arbeta med och utveckla studie- och 

yrkesvägledning. 

6.6 Ett sista ord 

För att knyta an till tidigare analytiska begrepp kan utifrån studien konstateras att för att kunna 

göra något krävs oftast både en vilja och förståelse för arbetsuppgiften i fråga. Liksom att viljan 

kan sägas vara nödvändig för att förstå och därmed kunna utföra detsamma. Om någon av dessa 

tre delar saknas kan därmed sägas att implementeringen inte blir som det är tänkt, varför det får 

anses av vikt att se till att denna treenighet finns med vid arbetet av att förbättra arbetet med 

studie- och yrkesvägledning som ett ansvar för hela skolan. Vi, som studie- och yrkesvägledare, 

kan inte bara lägga ansvaret på rektorer och lärare. Vi måste bidra med kunskap om vårt eget 

yrkesområde när vi tillsammans med resten av skolpersonalen bygger den svenska grundskolan. 

Detta står faktiskt också beskrivet i styrdokumenten, att vi ska finnas som ett stöd för lärare i 

arbetet med studie- och yrkesvägledning (Lgr 11). Vi får inte glömma bort vårt eget ansvar i 

byggandet av en studie- och yrkesvägledning som blir ett ansvar för hela skolan, inte bara på 

pappret, utan också i praktiken. 

 

Bilden som målas upp i denna studie är att uppfattningen om studie- och yrkesvägledning skiljer 

sig mycket åt lärarna emellan. Det skulle kunna innebära att det finns lika många definitioner på 

studie- och yrkesvägledning som det finns lärare, eller egentligen som det finns skolpersonal. 

Vad studie- och yrkesvägledning är för den ena är inte nödvändigtvis samma sak som för den 

andra. Vaga styrdokument som dessutom inte har förankrats hos lärarna verkar inte hjälpa till att 

göra studie- och yrkesvägledning till ett ansvar för hela skolan. Här kan också knytas an till 

studiens titel ”Finns det mål och mening med vår färd?”, där inspiration hämtats från Karin 

Boyes dikt (Boye, 2004). I studien framkommer att målet och meningen med studie- och 

yrkesvägledning inte, enligt oss, upplevs som tydligt och förankrat hos lärarna. Ett mål och en 

mening måste vi bygga tillsammans inom skolan. Målet med studie- och yrkesvägledning måste 

klarläggas, och meningen med varför detta ska göras måste förstås av lärarna och övrig 

skolpersonal. För om vi inte förstår meningen med vårt mål kommer vi inte heller att nå dit. 



 

 52 

7. Litteraturlista 

Referenser 

Boye, Karin (2004). Samlade dikter. [Ny utg.]Stockholm: Bonnier 

Henrysson, Lennart (1994). SYO-kulturer i skolan: elevers och skolpersonals uppfattningar av 

studie-, yrkes- och arbetslivsorientering på några högstadieskolor. Diss. Lund : Univ. 

Hui K.P., Eadaoin (2002). A whole-school approach to guidance: Hong Kong teachers's 

perceptions. British Journal of Guidance & Counselling, 30:1, s. 63-80 

Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2010). Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum. Stockholm: 

Liber 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

Malmö: Liber 

Lai-Yeung Wai Ching, Susanna (2014). The need for guidance and counselling training for 

teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 113, 7 February 2014, s. 36–43 

Lam K.Y., Sarah & Hui K.P., Eadaoin (2010). Factors affecting the involvement of teachers in 

guidance and counselling as a whole-school approach. British Journal of Guidance & 

Counselling, 38:2, s. 219-234 

Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: 

HLS förlag 

Lindh, Gunnel (1997). Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen. Stockholm: HLS 

förlag 

Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. 

New York: Russell Sage Foundation 

Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B (2010). Designing Qualitative Research. Third 

edition. London: Sage Publications Ltd. 

 

May, Tim (2013). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Nilsson, Göran (2005). Vägledning - i vems intresse?: skolans studie- och yrkesvägledning i ett 

historiskt och styrningsperspektiv. Umeå: Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, 

specialpedagogik och vägledning, Lärarutbildningen, Umeå universitet 

 

Nilsson, Göran (2010). I backspegeln. [I:] Lundahl, Lisbeth [red] 2010. Att bana vägen mot 

framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Lund: 



 

 53 

Studentlitteratur, s. 175-194 

 

Peavy, R. Vance. (2004). SocioDynamic counselling: a practical approach to meaning making. 

Ohio: Taos Institute. 

 

Sannerstedt, Anders (2001). Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken. [I:] 

Rothstein, Bo  [red] 2001. Politik som organisation – förvaltningspolitikens grundproblem. 

Stockholm: SNS Förlag, s. 18-48 

 

Skolinspektionen (2013). Studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Stockholm. 

 

Skolverket (2013). Allmänna råd med kommentarer - Arbete med studie- och yrkesvägledning. 

Stockholm: Fritzes. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Reviderad november 2011. Stockholm. 

Styrdokument 

SFS (2010:800). Skollag. Utbildningsdepartementet. 

 

SKOLFS (2010:37). Förordningen om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. 

Internetadresser 

www.stockholm.se/jamfor (2014-04-03) 

 

www.vagledarforeningen.org/etisk-deklaration-0 (2014-05-21) 

 

www.edu.su.se (2014-05-20) 

http://www.stockholm.se/jamfor


 

 54 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 Berätta lite kort om skolan och din roll 

 Vilka ämnen undervisar du i och i vilka årskurser? 

 Hur länge har du arbetat som lärare – hur länge på den här skolan? 

 Finns det någon anställd studie- och yrkesvägledare på skolan? 

Forskningsfråga 1 

Hur uppfattar och beskriver åtta lärare på ett antal grundskolor studie- och yrkesvägledning och 

hur framställs ursprunget till dessa uppfattningar? 

 

Teman – UPPFATTNING (vad är?) 

 Innebörd för dig? 

 Syftet? 

 I vilket (vilka) sammanhang och behov? 

 Styrdokument/vems ansvar? 

 Uppfattningens ursprung 

 Förhållningssätt - hela skolans ansvar – vad tänker du? 

 

Forskningsfråga 2 

Hur uttrycks lärarnas föreställning om studie- och yrkesvägledning i deras praktiska arbete? 

 

Teman – PRAKTISKT (hur gör?) 

 Egen roll i förhållande till forskningsfråga 1? 

 Behov hos elever nu (exempel)? 

 Hur arbeta med? (exempel) 

 Vad gör du? (i egna ämnet?) 

 Möjligheter och hinder 
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Bilaga 2 – Missivbrev till informanter 

 

Hej! 

 

Vi heter Josefin Skugge och William Lindo och studerar på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet, där vi nu är i full gång med vårt 

examensarbete. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap om hur lärare i grundskolan 

resonerar kring och förhåller sig till studie- och yrkesvägledning. Vi är genuint intresserade av 

att få ta del av dina tankar och resonemang kring ämnet i fråga! 

 

Med anledning av detta planerar vi att genomföra intervjuer med nio lärare i Stockholms län 

under april månad, och vi skulle därför väldigt gärna få be om en stund av din tid. Vi räknar 

med att intervjun tar ca 30 - 40 minuter. Givetvis bjuder vi på lite fika som tack för ditt 

deltagande! 

 

Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

att behöva ange ett skäl till varför. Intervjuerna kommer att spelas in och svaren från 

intervjuerna kommer självklart att behandlas anonymt och kommer inte att kunna härledas till 

just dig eller din skola. Efter att uppsatsen har blivit godkänd kommer vi att förstöra allt 

insamlat material. Uppsatsen kommer därefter att publiceras i en webbaserad portal för 

examensarbeten. 

 

Vi skulle bli oerhört tacksamma om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och på så vis 

bidra till vår studie, som vi i sin tur hoppas ska bidra med ökad kunskap inom området. 

 

Vid svar, eller om du har några frågor eller funderingar, är du välkommen att höra av dig till oss! 

 

Vänligen, 

 

Josefin Skugge                           William Lindo 

E-post: XXX@hotmail.com                           XXX@hotmail.com 

Telefon: 070-XXX XX XX    070-XXX XX XX
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