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Abstract 
 
The purpose of this study is to give an increased knowledge of how students with dyslexia 
experience the counselling they received in regard to further studies and future work in 
connection to the transition from compulsory education to upper secondary school. As well as 
what is perceived as the most optimum process of counselling given from the needs of the 
student. Furthermore, there was an interest for a greater understanding of how student 
counselling work with dyslexic students and what knowledge the student counsellors have 
about this hidden disability. Qualitative interviews were done, both with students with 
dyslexia as well as student counsellors working for the years of compulsorily education. The 
interviews showed that students had not received what to them was an adequate and optimum 
guidance in regard to their needs. Much like the research found in connection to dyslexia the 
students note that their own self-esteem and self-worth in regard to the schoolwork lessens 
along the way. Something that is found to be reassuring is that the student counsellors 
interviewed say that there are no limitations for dyslexic students when it comes to choose of 
studies as long as they get proper support and adaptation after their needs. 
 
 
Keywords 
Dyslexia, student counselling, transition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
 
 
 
Studiens syfte är att få en ökad kunskap om hur elever med dyslexi upplever den studie- och 
yrkesvägledning de fick i samband med övergången mellan grundskola och gymnasium. Och 
vad de anser är den optimala vägledningsprocessen utifrån deras behov. Vidare var en ökad 
kunskap om hur studie och yrkesvägledare arbetar med elever med dyslexi och vilken 
kunskap vägledarna har om denna dolda funktionsnedsättning av intresse.  
 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med både elever som har dyslexi och Studie- och 
yrkesvägledare på grundskolan. Intervjuerna visade på att eleverna inte har erhållit för dem 
adekvat och optimal vägledning utifrån deras behov. Precis som i den forskning vi fann 
rörande dyslexi så påpekar eleverna att självkänslan och självförtroendet rörande skolarbete 
får sig många törnar efter vägen. Det som känns uppmuntrande är att vägledarna vi 
intervjuade säger att det finns ingen begränsning för dyslektiker i val av program om de får 
rätt stöttning och anpassningar utifrån deras behov. 
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Inledning  
 

Ungdomar ställs inför många olika val. Vad ska man läsa på gymnasiet? Ska jag gå vidare till 
universitet eller inte? Vad vill jag egentligen arbeta med i mitt framtida yrkesliv?  
Dessa val kan vara problematiska för flertalet elever, då dessa ställs inför många beslut vars 
konsekvenser kan vara svåra att överblicka. Ungdomarna står inför en djungel av olika val så 
som inriktning, huvudman och skola och här kan det vara svårt för dem att navigera (Lidström 
m fl., 2014).  
 
Utvecklingen har dessutom gått mot att ansvaret för skolframgång och lyckade val ligger på 
individen, trots det finns forskning som visar på att studier och karriärval påverkas och 
begränsas av strukturella faktorer (Lundahl 2010, Lundahl och Olofsson 2014). Här fyller 
studie och yrkesvägledningen en viktig funktion både i den vida vägledningen, som är tänkt 
att ge klienterna kunskaper och förmågor för att komma fram till sina framtida studie- och 
sedermera yrkesval (Skolverket, 2013). Och i den snäva vägledningen där vägledningssamtal 
med en studie- och yrkesvägledare ingår. Detta är tänkt att ge eleverna möjlighet att reflektera 
över sig själv och de olika alternativ och val som eleven har framför sig. Skolinspektionens 
granskning av studie- och yrkesvägledningen på grundskolor visade på tydliga brister då 
eleverna varken fått en kontinuerlig vägledning eller att skolorna aktivt hade arbetat för att 
motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån tex social bakgrund och kön 
(Skolinspektionen 2013).  
 
Vår utgångspunkt är att vi inte tror att valet för en dyslektiker är helt fritt utan att strukturella 
faktorer i skolan i kombination med deras funktionsnedsättning och det eventuella stöd och 
stöttning eleven har fått tillsammans med socioekonomiska förhållanden har stor betydelse för 
individens gymnasieval genom att begränsa deras handlingshorisont och vad de ser som 
valbart, möjligt och omöjligt. 
Skolverkets inställning är att eleven ska få så goda möjligheter som möjligt att kunna fatta väl 
genomtänkta beslut utifrån sig själv och därför så måste vägledningens fokus ligga på elevens 
behov och dennes utgångspunkt (Skolverket, 2013). Men är det så det ser ut i verkligheten? 
 
Skolan har ett ansvar att anpassa sig till individen. Men strömningarna är kanske mer åt att det 
är individen som ska anpassa sig till skolan istället för tvärtom. Den decentralisering som har 
skett inom skolvärlden har dessutom lett till stora variationer skolorna emellan när det gäller 
specialundervisning och studie- och yrkesvägledningen (Lundahl och Olofsson, 2014).  Hur 
fungerar det i verkligheten för ungdomar med en dyslexi problematik. Framför all med tanke 
på att forskning visar på att dyslexi är mycket mer komplext än att bara ha svårt att läsa och 
skriva. Den påverkar tex även arbetsminnet och förmågan att hålla kvar fokus under en längre 
stund och att detta kan sammantaget påverka hur personen kan tillgodogöra sig ny 
information och att minnas den.  
 
Dyslexin kan även påverka individens självkänsla och tilltro till sig själv och den egna 
förmågan att prestera. Och det kan i förlängningen påverka vad eleven ser som möjligt för den 
att kunna utbilda sig till och arbeta med. Enligt Funka (2016) så är det ca 4–5 procent av den 
svenska befolkningen som har dyslexi. Medans både Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
(SPAM, 2017) och Hjärnfonden (2017) nämner att upp till 8 procent av befolkningen har 
problematiken. Några exakta och säkra siffror finns inte då Sverige har valt att inte föra 
register över funktionsnedsättningar pga. integritetsskäl (Funka, 2016) 
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Hur arbetar studie- och yrkesvägledare inför gymnasievalet med ungdomar som har dyslexi? 
Känner Studie- och yrkesvägledare att deras kunskaper i den problematik som en dyslektiker 
kan ha är tillräckliga för att utföra vägledning på ett, enligt dem, bra sätt? Känner ungdomarna 
att deras behov har blivit tillgodosedda i vägledningsprocessen? Eller behöver vägledningen 
utföras och kanske framföras på annat sätt, eller kompletteras, för att eleven ska kunna 
tillgodogöra sig den så som det är tänkt?  
Ämnet känns intressant utifrån vår yrkesutövning där vi kommer att möta många elever med 
dyslexi. 
 
 
Förförståelse 
Vi gjorde vår sista praktik på gymnasieskolor och där träffade vi på många dyslektiker. 
Många av de ärenden som drogs på Elevhälsoteam (EHT) kunde härröras till dyslexi ensamt 
eller i kombination med en annan diagnos. Sedan har vi båda två dyslexi som yttrar sig för oss 
som individer på olika sätt, men vi båda kunde känna igen oss i att skolan inte alltid är en så 
positiv lär plattform som den borde få vara. Eftersom det är drygt 30 år sedan vi lämnade 
grundskolan så trodde vi att det skulle ha skett mer inom skolans värld än vad det har gjort 
speciellt med tanke på att dyslexi är så pass vanlig och idag en accepterad diagnos.  
 
 
Studiens syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsen syfte är att få en inblick i hur ungdomar med dyslexi har upplevt sitt gymnasieval 
och om de tror att funktionsnedsättningen har påverkar dennes studie och yrkesval.  
 
Hur har den erhållna studie- och yrkesvägledningen sett ut och har den varit nog omfattande 
för att fylla ungdomarnas behov?  Vi vill även titta på vilken kunskap och erfarenhet studie- 
och yrkesvägledaren besitter i hur dyslexi problematiken kan yttra sig. Ytterligare en aspekt är 
att vi vill få en tydligare bild om Studie- och yrkesvägledaren arbetar på något speciellt sätt 
när de har individer med dyslexi i vägledning. Avslutningsvis utifrån dessa inblickar, se om 
man kan skönja några begränsningar och hinder för individer med dyslexi inför deras val av 
utbildningar och yrken. 
 
 
Problemformulering 
 

x Känner individer med dyslexi sig begränsade i sitt studie och yrkesval pga. sin 
funktionsnedsättning? 

x Anser individerna med dyslexi att de erhållit adekvat hjälp av Studie- och 
yrkesvägledaren? 

x Vilken kunskap och kompetens kring elever med dyslexi har Studie- och 
yrkesvägledare? 

x Hur arbetar Studie- och yrkesvägledare med vägledning av individer med dyslexi? 
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Avgränsningar  
I vår uppsats har vi valt att inte gå in på dyslexins uppkomst och vad som händer i hjärnan vid 
dyslexi utan vi har valt att se på hur det kan yttra sig för individen. På grund av uppsatsens 
storlek valde vi att endast titta på vägledning vid övergången mellan grundskolan och 
gymnasiet. Uppsatsens storlek begränsade även valet av antalet informanter. Vi har även 
avstått att titta närmare på socioekonomiska aspekter även om vi ser beröringspunkter till vårt 
forskningsområde och berör det till en viss del. Vi går inte heller in på de konsekvenser som 
det kan innebära för individen utifrån vilka gymnasieval de har gjort. Vi valde även bort att 
studera vilken typ av stöd eleverna fått.  
 
Disposition av uppsatsen 
Vi börjar med områdes och forskningsöversikt med början på dyslexi, övergångar och 
studievägledning. Vi går sedan in på det teoretiska ramverket som vi har analyserat vår studie 
utifrån. Sen kommer vi in på metod delen och hur vi har samlat vår empiri. Sammanställning 
av våra intervjuer. Först kommer ungdomar med dyslexi och sedan Studie- och 
yrkesvägledare som övergår till analys och diskussion 
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Områdes- och forskningsöversikt 
 
Vi har inte kunnat hitta forskning som berör just våra frågeställningar utifrån kombinationen 
dyslexi och övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Däremot finns det en hel 
del forskning när det gäller de olika delarna var för sig. Vi har i huvudsak använt oss av 
utländsk forskning när det gäller dyslexi. Både när det gäller de biologiska förklaringarna så 
väl som när det gäller vilka känslomässiga och sociala konsekvenser det kan innebära att ha 
dyslexi. När det gäller övergångar så har vi främst använt oss av svensk forskning eftersom vi 
tror att det är det som ger oss den bästa förståelsen för svenska förhållanden. 
 
Dyslexi  
Är tillsammans med läs- och skrivsvårigheter en av de vanligaste funktionshinder som 
vägledare kommer att komma i kontakt med. Och detta är ett osynligt funktionshinder som 
vägledaren kanske inte ens är medveten om att klienten har, om inte klienten själv väljer att 
berätta om det (Cawthon & Cole, 2010) 
 
Definition av dyslexi  
Kännetecken för dyslexi är;  

- Bristande fonologisk medvetenhet -  yttrar sig som en svårighet att skilja på 
närliggande ljud.  

- Bristande fonologisk ordmobilisering - yttrar sig som en svårighet i att plocka fram ett 
ords betydelse från det inre ordförrådet.  

- Bristande fonologiskt arbetsminne - yttrar sig som en svårighet att komma ihåg det 
man just har läst (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017) 

 
Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt eftersom en individ kan ha problem med en eller flera av 
de ovanstående. Men vanliga indikationer handlar ofta om att man har problem med både talat 
och skrivet språk. Man kan till exempel ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man ser 
och hör dem, vilket ofta gör att man får problem med förståelsen av det lästa och hörda. Men 
även att skriva ord kan vara besvärligt. Det kan visa sig som både som svårigheter att stava 
rätt och att utelämna ord i en mening eller att man vänder på bokstäver i ett ord. Man kan 
även ha svårt att komma ihåg vilket ord man ska använda eftersom orden ligger mer 
svårtillgängliga i minnet hos en dyslektiker i jämförelse med en utan dyslexi.  
 
Det är vanligt att läsa långsamt och med stor möda eftersom avkodningen inte sker 
automatiskt. Men det finns även de som läser snabbt och fel efter som man till viss del 
chansar på vad det står i texten. Utöver dessa problem är den pågående utmaningen för en 
dyslektiker att navigera genom livet i en icke-dyslexivänlig värld. 
(European Dyslexia Association,2017; Specialpedagogiska skolmyndigheten,2017; 
Dyslexiföreningen,2017). 
 
Dyslexi är alltså mycket mer komplext än en svårighet att läsa och skriva. Både Jeffries & 
Everatt (2004), Smith-Spark & Fisk (2007), Savage, Lavers, Pillay (2007) och Nicolson, 
Fawcett, Dean, (2001) menar att hjärnan arbetar på ett sådant sätt att arbetsminnet är påverkat. 
Detta tillsammans med en försämrad förmåga att både lagra in och plocka fram information 
från långtidsminnet. Även hur man bearbetar information och förmågan till att kunna 
bibehålla koncentrationen under en längre stund är påverkad. Detta finner man även hos 
högpresterande vuxna individer med dyslexi och är ingenting som är kopplat till individens 



5 
 

intelligenskvot eller social bakgrund. Däremot kan en högpresterande vuxen i större 
utsträckning kompensera och hitta strategier för att mildra konsekvenserna.  
 
Det finns två klassiska vinklar på hur man genom tiderna har sett på dyslexi. Den ena är som 
en avvikelse från normen och där individen i största möjliga mån ska fås att anpassas in i 
mallen av vad som anses som normalt. Personen ses som problemet och ska alltså anpassas 
efter miljön (Smart & Smart,2006). 
Det andra synsättet anser att det inte är personen som är problemet utan att det är den 
omgivande miljön. Att ha dyslexi skulle inte vara ett problem om det inte vore för att våran 
norm är att kunskap ska inhämtas och redovisas via det skrivna ordet. 
Hade normen tex varit att kunskap ska inhämtas och redovisas via film så hade dyslektiker 
klarat sig bra. Medans tex färgblinda skulle kunna få problem (Smart & Smart,2006). 
 
Vad innebär dyslexi för individen 
Läs- och skrivförmåga är en nödvändighet för att söka, sovra och bruka kunskap i ett allt 
intensivare informationsflöde. Den som inte behärskar språket utesluts från viktig 
information, har svårare att göra sin röst hörd, svårt att kunna framföra sina åsikter i 
samhälleliga sammanhang och ifrågasätta myndighetsbeslut (European Dyslexia Association, 
2017). Att ha dyslexi är även något som kan påverka den egna självuppfattningen och 
självförtroendet på ett negativt sätt och göra att individen känner sig mindre värd än andra 
(Edwards, 1994). Eftersom funktionshindret är dolt så kan personer med dyslexi av sin 
omgivning uppfattas som lata eller att de inte anstränger sig nog mycket (Yocom & Coll, 
1995) 
 
Dyslexins inverkan på självkänsla och självförtroende 
En individs självkänsla skapas inte bara utifrån dess subjektiva tolkning av sig själv utan 
beror till stor del på hur denna subjektiva bedömning har påverkats av interaktionen med 
omgivningen (Dåderman 2014). Thomson (1996) menar att när dyslektiker börjar skolan går 
de in i en värld där deras styrkor och förmågor skiljer sig från de andra elevernas. Det som är 
lätt för deras klasskamrater är svårt eller till och med omöjligt för dem själva att göra. Denna 
skillnad märker de av och det leder till stress hos individen. 
 
Thomson (1996) har delat in stressreaktionen i två grupper;  
I den första gruppen så vänds stressen inåt. Den kan visa sig som extrem ångest (med eller 
utan darrningar och svettningar) när eleven blir ombedd att läsa. Dessa dyslektiker får en 
väldigt negativ bild av sig själv och generaliserar den på alla delar av sitt liv. Det finns studier 
som visar på att dyslektiker är mer tillbakadragna och ängsliga och mer sårbara för att 
utveckla depression än motsvarande grupp utan dyslexi (Dahle, Knivsberg, & Andressen, 
2011).   
I den andra gruppen så vänder man stressen utåt. Man kan tex försöka dölja sin känsla av 
misslyckande genom en “jag bryr mig inte” attityd, ett utåtagerande beteende eller att man blir 
“klassens clown” (Alexander-Passe, 2006). Men även genom att arbeta extra hårt eller genom 
att förklara sina svårigheter för omgivningen (Alesi, Rappo, & Pepi, 2012; Singer, 2008).   
Det finns mycket som tyder på att om “klassrumsaktiviteter” gör att eleven känner sig mindre 
värd än sina klasskamrater så kommer den att utveckla undvikande strategier för att skydda 
sig själv. En undvikande strategi kan tex vara att ofta bryta av spetsen på sin penna så att den 
måste vässas. Allt för att komma ur en jobbig situation en stund. Men den vanligaste strategin 
är att försöka göra sig så osynlig som möjligt. Gärna sätta sig längst bak i klassrummet för att 
bli “bortglömd” av läraren. Sällan eller aldrig räcka upp handen etc. (Morgan 1997; Alesi, 
Rappo, & Pepi, 2012; Singer, 2008)    
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Att ha dyslexi kan ha en allvarlig påverkan på självkänslan (t.ex. Riddick, Sterling, Farmer, & 
Morgan, 1999; Singer, 2008).  Att ofta känna sig misslyckad i jämförelse med sin omgivning, 
och kanske till och med stämplas som korkad eller lat, påverkar både självbild och 
självkänslan negativt. Detta resulterar ofta i val som ytterligare förstärker den låga 
självkänslan och ett lågt självförtroende leder till att individen får en negativ självbild. Det gör 
att den förväntar sig att misslyckas och det kan i sig bli till en självuppfyllande profetia.  
 
Problemen runt dyslexi kan leda till ångest, och det är en normal mänsklig reaktion att 
undvika att försätta sig i situationer som utlöser den känslan (Alexander-Passe, 2006). 
Känslan av misslyckande och av att inte klara det som klasskamraterna gör så enkelt kan göra 
att eleven drar sig undan känslomässigt och socialt. Och kan även göra att individen slutar att 
tro på sin egen förmåga att kunna prestera vilket gör att den inte längre vill försöka. Allt för 
att skydda sig mot mer smärta (Edwards, 1994). Att ha dyslexi kan också göra att individen 
skruvar ner förväntningarna på sitt liv (Skinner, 2013)  
 
 
Lärarens roll 
Vissa lärare är stödjande, medans andra inte är det (Glazzard, 2010). Icke-stödjande lärare kan 
tex ge elever extrauppgifter under raster. Detta leder dels till att eleven känner sig utanför och 
isolerad eftersom den då inte får umgås med klasskamraterna under rasten, dels att den inte 
får den vila som den så väl behöver. Stödjande lärare gör anpassningar till elever med dyslexi. 
Det kan tex vara att minska på mängden text som eleven behöver producera. Studier visar att 
det även finns lärare som helt saknar empati och tålamod (Glazzard & Dale, 2013) och att 
vissa av dessa inte ens anser att dyslexi existerar (Undheim, 2003)  
 
 
Behov av stöd från skola och hem för att tro på sig själv  
Enligt Alexander-Passe (2006) behöver skolan göra allt de kan för att öka dyslektikers 
självkänsla och tro på sig själv och sina förmågor. Framför allt tjejerna har en benägenhet att 
nedvärdera sig själv och sin studieförmåga. Dåderman (2014) menar därför att lärare borde 
lägga extra fokus på att stärka och lyfta tjejers tro på sig själv och sin egen förmåga för att 
försöka motverka detta. Inte minst därför att en stark självkänsla är sammankopplat med en 
god psykologisk hälsa. Man vet att dyslexin påverkar självkänslan negativt, men hur stor 
effekten blir beror på hur bra stödet är hemifrån och från skolan (Dåderman, 2014)  
Dyslektiska barn med en positiv självbild och med ett högt självförtroende har en större tilltro 
till sig själv och den egna förmågan och är därför mer villig att prova nya saker och 
ämnesområden. Detta eftersom de förväntar sig att de ska lyckas (Burden, 2005)     
I en studie av universitetsstuderande ungdomar med dyslexi i Polen så fann man att vad som 
skilde dessa från andra dyslektiker var deras höga självkänsla (Alexander-Passe, 2006) 
 
Övergångar 
Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform så påbörjar 98 procent av eleverna som går 
ut grundskolan direkt på gymnasiet (SOU 2016:77). Många ungdomar anser att gymnasievalet 
är av stor betydelse samtidigt som det är komplicerat (Lundahl,2010). Övergången från 
grundskolan till gymnasieskolan kan innebära svårigheter att komma fram till ett beslut och 
val (Drescher & Lovén, 2010). Likaså när det gäller övergången vidare efter gymnasieskolan. 
För att kunna göra väl underbyggda val behöver individer goda kunskaper om vad som finns 
disponibelt rent allmänt. På det personliga planet innebär det bland annat att kunna sätta sig in 
i, förstå och ta ställning till information. Individen bör även inneha viss självkännedom om 



7 
 

sina egenskaper, styrkor, svagheter och dessutom motivation att genomföra beslutet/besluten 
(Drescher & Lovén, 2010).  
 
Allt detta kräver vi av ungdomarna samtidigt som de är inne i en omvälvande fas i livet där 
mycket händer både kroppsligt och mentalt hos dessa personer.  Lundahl (2010) 
uppmärksamma oss på ett stort antal elever därför behöver stöd och någon att prata igenom 
valet med. Drescher & Lovén (2010) påpekar att problemet ungdomarna har att välja i 
gymnasievalet inte beror på otillräcklig information utan snarare på bristfällig förmåga att 
behandla informationen.  Dessutom sker Individens gymnasieval i konkurrens, och det 
innebär betygen blir en av begränsningarna för eleverna inför vad som finns valbart och 
tillgängligt (Drescher & Lovén, 2010).  
 
 
Studie- och yrkesvägledning 
 
Vad är studie och yrkesvägledning 
Vägledning i olika former finns för att hjälpa individen i processen kring att fatta beslut 
gällande studier och yrken (Skolverket,2013). Det finns två olika former av vägledning som 
man brukar prata om; vid och snäv vägledning.  
Den vida vägledningen kan ske genom studiebesök, lektioner, praktisk arbetslivserfarenhet 
med mera. Den vida vägledningen är tänkt att ge eleven kunskap, färdighet ökad 
självkännedom för att kunna hantera studie och yrkesvalsfrågor nu och för framtiden. 
Snäv vägledning är personlig vägledning som kan ske både individuellt och i grupp. Den 
snäva vägledningen är menad för att individen ska tänka igenom olika framtidsvägar i relation 
till sig själv (Skolverket,2013). 
 
Studie och yrkesvägledning och funktionsnedsättning 
Vägledningen ska ske utifrån elevens individuella behov (Skolverket,2013). För att kunna 
göra detta behöver Studie- och yrkesvägledaren äga kunskaper om olika 
funktionsnedsättningar och om och hur vägledningen bör och kan anpassas efter individens 
behov (Skolverket,2013). 
 
Ansvar 
Studie och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och de olika yrkesrollerna kan bidra med 
den egna professionens specifika kompetens i arbetet med studie och yrkesvägledning Men 
det är skolans rektor som är ansvarig för hur studie- och yrkesvägledningen organiseras 
(Skolverket,2013). 
 
Skolans styrdokument 
Grundfundamentet i skolans verksamhet är skolans styrdokument. Styrdokumenten för skolan 
är främst skollagen men sen finns det förordningar, läroplaner och kursplaner som även 
skall följas. Skolverket lämnar även ut allmänna råd om hur man ska kunna omsätta 
ovanstående i praktiken. Förutom detta omfattas skolan även av andra lagar som bland annat 
diskrimineringslagen (Lärarnas riksförbund,2017).  
 
Vilka styrdokument kan kopplas till dyslexi och vägledning  
I skollag (2010:800) finns det reglerat elevers rätt till lärande och kunskapsutveckling. Vidare 
påtalar lagen även alla elevers rätt till lika tillgång av utbildning. Men lika tillgång till 
utbildning kommer även in i diskrimineringslagen (2008:567) där funktionshinder är en av 
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flera specifikt uppräknade som uttryckligen enligt lagen inte får särbehandlas. Skollag 
(2010:800) påtalar även att om en elev har en funktionsnedsättning och på grund av den har 
svårt att nå kunskapskraven ska man försöka jämna ut konsekvenserna av 
funktionsnedsättningen genom att sätta in stöd.  
I enlighet med Skollag (2010:800) 2 kap 29§ ska elever från och med årskurs 1 ha personal 
med adekvat utbildning till sitt förfogande som kan tillgodose deras behov av studie och 
yrkesvägledning.  
 
Behovet av en förstärkt vägledning 
Enligt skolverkets (2012) rapport 376 Börja om på nytt program på gymnasieskolan så är det 
var 20:e av de som börjar på gymnasiet för första gången som hoppar av utbildningen för att 
börja om på ett annat program året efter.  I rapporten påtalade ungdomarna att vägledningen 
inte mötte upp till deras behov. Ungdomarna pekade avsaknaden av kopplingen mellan 
utbildning och arbetslivet. Skolverket (2012) påpekar att vad de kan skönja så har 
vägledningen till eleverna inte vidgat individens egna tankar kring vad och varför individen 
bör välja de olika programmen. Det innebär att vilka valalternativ som individen ser gällande 
utbildning, och vad dessa val innebär, till stor del blir grundade i ungdomars uppväxtmiljö 
(Skolverket, 2012).  
 
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 12 april 2017 skriver Ulf Melin, generaldirektör för 
Universitet- och högskolerådet (UHR), att en undersökning som UHR har gjort visar på att 
tidig vägledning i grundskolan och genom hela gymnasietiden är ett måste. Dels obligatorisk 
vägledning men också att stärka upp vägledningen på de orter som har lägst sökande till 
universitet och högskolor.  Melin (2017) menar att gör man som i det ovanstående förslaget så 
kan det tända ambitioner för högre studier trots det inte finns en tradition i individens 
närmaste omgivning. Vidare säger Melin (2017) att utifrån regeringens uppdrag ska UHR 
främja vidare högre studier. Högskolestudier är inget obligatorium men alla individer har rätt 
att få göra ett väl underbyggt val. I beaktning bör även tas att det är kostsamt både för 
individen och samhället att göra ”fel” val eftersom det leder till avbrutna studier. 
Enligt Cawthon & Cole (2010) är det viktigt att vägledaren besitter goda kunskaper om 
dyslexi och vad det innebär för utmaningar för individen. Både praktiskt och när det gäller 
den påverkan på självförtroende och den upplevda själv förmågan som kan finnas när man har 
dyslexi. Studien framförd av Lidström (2010) menar att vägledarna som individerna träffade 
vid olika övergångar inte var stödjande i sin vägledning, och i vissa fall kunde vägledarna 
agera hindrande för individen att nå sitt mål, det man brukar kallar “cooling down”. 
 
Problem 
Att hitta forskning som berör exakt det vi valt att titta på visade sig vara mycket svårt. Det 
finns däremot mycket forskning rörande dyslexi, vägledning och övergångar. Så vi tycker 
ändå att vi funnit det material vi behöver för att kunna genomföra arbetet. Eftersom det inte 
finns forskning som behandlar det specifika område som vi har valt så tycker vi att det är 
extra viktigt att man tittar närmare på vad det innebär att ha dyslexi i kombination med 
övergångar. 
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Teoretiskt ramverk  
 
I uppsatsen har vi valt att utgå från två olika karriärteorier för att försöka förstå och tolka vad 
som kan ligga bakom valen som våra intervjupersoner har gjort. Den första är Careership 
Theory som kan hjälpa oss med att se vilka hinder och begränsningar som kan föreligga i de 
olika valen eleverna gör. Den andra teorin är Social Cognitive Career Theory (SCCT) som 
kan ses som ett komplement, eftersom den är oss behjälplig genom att belysa individens mer 
medvetna tankar och tankemönster inför val. Lovén (2015) påpekar att olika karriärteorier 
passar som tolkningsram för olika personligheter vid karriärval. Vidare säger Lovén (2015) att 
man ska tänka på att många teorier inte alltid kan användas direkt men att de ökar vår egen 
förståelse för skeenden. 
 
Careership teorin 
Careership (Hodkinson & Sparkes, 1997) är en sociologisk teori om beslutsfattande och som 
utgår ifrån att både aktörer och strukturer är relevanta och interagerar i unga människors 
karriärval. Careership bygger på Bourdieus (1994) teori som innefattar begreppen habitus, fält 
och kapital av olika slag (tex ekonomiska, sociala, kulturella eller symboliska). Habitus avser 
ett system av inlärda och varaktiga men samtidigt föränderliga dispositioner som strukturerar 
individens varseblivning, preferenser och handlingar. Den formar hur individen ser på världen 
och består av erfarenheter, uppväxt, relationer etc. Habitus utvecklas under hela livet och 
påverkas av individens positioner på de fält som individen interagerar på. Fält begreppet går 
ut på att förklara förhållandet mellan individer och maktstrukturer på olika fält som människor 
positionerar sig i och där de har olika förutsättningar utifrån olika tillgångar av kapital. Vilket 
kapital som har räknats eller har högst värde beror på vilket fält man rör sig på. Skillnad i 
kapital gör att det blir ojämlikheter inom fälten.  Här har ungdomar ofta mindre resurser än 
andra aktörer. 
 
Careershipteorin består av tre centrala begrepp.  
1) Ungdomars handlingshorisont påverkar vad de anser vara önskvärt och möjligt och är 
baserat på deras habitus samt strukturella möjligheter. Inom handlingshorisonten gör 
ungdomar pragmatisk-rationella val snarare än teknisk-rationella val. Fält, kapital och habitus 
är det som påverkar en persons handlingshorisont. Det vill säga vilka alternativ som individen 
ser som möjliga för den. Pragmatisk – rationellt beslutsfattande innebär att individer fattar 
beslut utifrån sitt habitus och sin handlingshorisont. Båda dessa är kopplade till individernas 
kön, klass och etnicitet. Detta begränsar individen då den på grund av sin handlingshorisont 
och habitus inte ser alla val och möjligheter som finns som möjliga för den att välja. 
Karriärvalen blir alltså mer pragmatiska än systematiska och individen gör dem påverkade av 
känslor och sinnesstämningar.  
2) Övergångar från skola till arbete sker på fält där olika aktörer med olika mängder kapital 
strävar efter att uppnå sina mål.  
3) Livet består av perioder av rutiner som växlar med brytpunkter. Det finns strukturella 
brytpunkter (fasta, förutsägbara punkter i livet tex övergången mellan grundskolan och 
gymnasieskolan), frivilliga brytpunkter och påtvingade brytpunkter. Mellan brytpunkterna 
finns rutin där personen mognar/utvecklas utifrån föregående brytpunkter 
(Hodkinson & Sparkes, 1997) (Amundson, Harris-Bowlsbey, & Niles, 2014) (Lundahl, 
2010)    
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Social Cognitive Career Theory (SCCT) 
SCCT (Lent, Brown, & Hackett, 2002) är byggd på den konstruktivistiska synen på 
människan och vars grund är tanken om mening, mönster och motivation. Teorin SCCT är 
konstruerad för att framför allt tolka unga människors val och tankesätt och den bygger på tre 
begrepp:   
 

      Upplevd självförmåga - är tilltron till den egna förmågan att klara av saker. Den upplevda 
självförmågan är något som styr hur man tar sig an uppgifter. Individer som tror på sig själv och 
sin förmåga att kunna utföra en sak lägger in mer energi och håller ut längre. Klarar man 
uppgiften stärks den upplevda självförmågan. Den upplevda självförmågan varierar inom olika 
områden. Andras, både individer och omvärldens, värderingar och fördomar kan inverka på den 
upplevda självförmågan  

 
       Förväntat resultat - är vad individen förväntar sig kommer att bli resultatet av en handling 

Kommer det att bli något som är positivt, negativt eller kommer individen mötas av 
likgiltighet.  En individs motivation är starkt kopplar till det förväntade utfallet. 
 
Personliga mål - är de mål som individen sätter upp och dessa kan även ha en motiverande 
effekt. Sina personliga mål sätter man upp efter tidigare erfarenheter. De två tidigare 
byggstenarna i teorin styr hur engagerade individen är att försöka uppnå målen och vilka mål 
som sätts upp   
Dessa begrepp interagerar med varandra och styrs av individens tankar, och Upplevd 
självförmåga tillsammans med Förväntat resultat har ett starkt inflytande på individens 
karriärintresse (Lovén, 2015) Den upplevda självförmågan kan fungera som en 
självuppfyllande profetia. Det kan bli det utfall som individen förväntar sig, både åt positivt 
och negativt håll, och behöver inte vara kopplad till vilken förmåga individen objektivt har. 
Den upplevda självförmågan är inte statisk utan varierar inom olika områden av individens liv 
och under tid (Lent, Brown, & Hackett, 2002) (Andergren, 2015) 
 
  



11 
 

Metod  
 

Utifrån forskningsfrågorna så bedömdes kvalitativa intervjuer av semi-ostrukturerad natur 
vara det bästa alternativet. Kvalitativ metod valde vi utifrån att det fångar aktörernas egna 
verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt. Och vid kvalitativ metod är språket det främsta 
verktyget vilket ger utrymme för tolkningar och perspektiv bunden kunskap. Kvale menar att 
fördelen med den kvalitativa intervjun är ”dess privilegierade tillträde till intervjupersonernas 
vardagsförståelse, den förståelse som föder deras världsuppfattning och ligger till grund för 
deras handlande” (Kvale 1997, s 262).  
Denscombe (2009) menar att med semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer kan man få 
fram människors uppfattningar, föreställningar, erfarenheter och upplevelser vilket är just det 
vi eftersträvar att fånga upp. 
 
Vi anser att det är personens upplevelse som är det viktiga eftersom vi vill se om det finns 
saker som vi i vårt framtida yrke skulle kunna göra bättre för denna målgrupp. Så att 
information och samtal utformas så det fungerar så optimalt som möjligt utifrån deras behov 
och förutsättningar. Vi vill se om det finns någon gemensam nämnare för individerna med 
diagnosen utifrån de givna frågorna vi ställer. Vi är medvetna att man inte kan dra generella 
slutsatser utifrån en diagnos eftersom alla är unika individer.   Vi har använt oss av 
vetenskapliga artiklar och böcker för att samla in information om forskning som berör vårt 
aktuella forskningsområde. Även Internetkällor förekommer, från sidor som vi anser vara av 
trovärdig karaktär. Användandet av olika källor ger oss potential att utvidga vår synvinkel 
inom det vi vill studera. Det empiriska materialet har bearbetats utifrån begrepp från 
Hodkinson och Sparks karriärteori och de intervjuade ungdomarnas livsberättelser visar på 
hur de identifierar, konstruerar och positionerar sig i förhållande till sin omvärld.   
 

 
Urval 
 
Ungdomar med dyslexi 
Eftersom vi har valt att inrikta oss på elever med dyslexi vid övergång mellan grundskola till 
gymnasiet så valde vi att leta efter ungdomar med dyslexi i åldersgruppen 18–20. Vi tror att 
man i den åldern har fått en viss distans och dessutom utvecklat sin förmåga till att reflektera 
och formulera sina tankar. Vi beslutade oss för att 4 var ett lämpligt antal utifrån att detta är 
en liten studie och att det tar lång tid att bearbeta varje intervju, men att det ändå är nog 
många för att få viss kunskap i ämnet. Vi kontaktade dyslexiförbundet för att få hjälp med att 
komma i kontakt med lämpliga kandidater för våra intervjuer. Detta för att nå målgruppen och 
kunna få individer från olika skolor och från olika typer av kommuner. Vi gör det för att 
minska risken att det bara blir en skola eller stads sätt att handskas med samtal/information för 
gruppen som vi får information om. Men även för att kunna komma i kontakt med ungdomar 
som har hoppat av och inte valt att läsa på gymnasiet. Vår målsättning var också att få 
intervjupersoner av båda könen, och då gärna jämnt fördelade. 
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Studie och yrkesvägledare 
Dessa sökte vi via Facebook grupper för Studie- och yrkesvägledare och efterfrågade då 
sådana som var aktiva på grundskolan eftersom det är denna grupp som har hand om Studie- 
och yrkesvägledningen inför gymnasievalet. Den Studie- och yrkesvägledare som jobbar 20% 
på en skola med endast dyslektiker kontaktade vi personligen eftersom vi tycker att hennes 
erfarenhet är ett viktigt komplement till vår studie. Vi valde även här att ha 4 respondenter.   
 
 
Genomförandet 
Vi ville att i möjligaste mån göra intervjuerna öga mot öga men detta visade sig vara svårt av 
praktiska skäl när det gällde ungdomarna som ingår i studien. Detta eftersom de var så 
geografiskt utspridda. Vi har istället använt oss av i huvudsak telefonintervjuer för denna 
grupp, och de har själv fått bestämma dag och tid för detta. Bara en intervju har skett genom 
ett personligt möte.  
Av de genomförda Studie- och yrkesvägledare intervjuerna gjordes två personligen, två via 
telefon och den sista via mejl. Vid de intervjuer som gjordes via personligt möte har 
informanterna fått bestämma tid och plats för intervjun. Vid telefonintervjuerna har 
informanterna bestämt dag och tid för intervjuerna. Vi har använt oss av en intervjuguide med 
förslag på frågor som vi hade som utgångspunkt i våra intervjuer. Alla samtal spelades in och 
transkriberades. Genom att spela in samtalen kunde vi vara friare i samtalssituationen än om 
vi varit tvungna att anteckna under tiden. Genom att spela in kunde vi både lyssna igenom och 
transkribera samtalen, Detta ökade vår förståelse och möjlighet att fånga upp mönster och 
skeenden som annars lätt kunnat gå oss förbi. Studie- och yrkesvägledaren på specialskolan 
fick svara på frågor via mail eftersom det var det enda möjliga alternativet om vi ville ha med 
hennes erfarenheter. 
 
Etiska överväganden 
Både när vi tog den första kontakten och innan intervjun var vi tydlig med att de när som helst 
kunde avbryta och välja att inte medverka i undersökningen. Kvale och Brinkmann (2009) 
säger att de vanligaste områdena som kommer upp när man pratar om etik i 
forskningssammanhang är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens 
roll.  

Alla intervjuade har fått fingerade namn och på annat sätt avidentifieras och stor vikt har lagts 
vid att det inte ska vara möjligt att utröna de medverkandes identitet. De inspelade samtalen 
och transkriberingarna kommer att förstöras när arbetet är godkänt. 

 
Etikfrågor och maktbalansen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad är något 
som vi tycker är viktigt att ha i beaktande. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den som 
intervjuar är i en maktposition bland annat därför att den dels är den som styr intervju ämnet 
och vilka frågor som ställs. Men även för att den sen tolkar det som har blivit sagt och även 
väljer ut vilka delar som ska analyseras och belysas. 
En annan aspekt som han tar upp är att man genom sina frågor eventuellt letar efter 
information om saker som kanske inte är tydligt för den man intervjuar eftersom man inte 
frågar rätt ut utan söker ledtrådar. Det kan tex röra sig om social klass och andra saker som 
kan upplevas som känsliga och värdeladdade. Vi kan hålla med Kvale och Brinkmann om det 
och vi har haft det med oss genom hela utförandet av undersökningen.  
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Telefonintervjuer, som de flesta av våra respondenter föredrog, kan ha den fördelen påtalar 
Kvale och Brinkmann (2009) att den kan vara lättare att öppna upp sig när man inte är fysiskt 
närvarande med den som intervjuar. Men det sker på bekostnad av avsaknaden av att kunna se 
kroppsspråket. 
 
Problem 
När vi trots de olika dyslexiförbundens hjälp inte fick några intressenter för intervju fick vi 
tänka i nya banor.  Vi tog då kontakta med ett stort antal specialpedagoger på olika 
gymnasieskolor och orter. Fick på så sätt kontakt med några som var villig att hjälpa oss att 
hitta respondenter. Men detta innebar också att vi bara fick tag på ungdomar som hade fortsatt 
till gymnasiet. 
Vi kunde inte genomföra en intervju med den Studie- och yrkesvägledare som speciellt 
arbetar med dyslektiker eftersom denne inte hade tid, men eftersom vi ansåg att dennes syn på 
saken var viktig så skickade vi frågor via mail som denne besvarade. Detta gjorde att vi inte 
hade samma möjlighet till uppföljande frågor men vi anser att dennes syn på saken uppväger 
nackdelarna med detta förfaringssätt. Vi fick frångå vår målsättning att få en jämn 
könsfördelning utan det blev utifrån de personer som anmälde intresse för att ställa upp för 
intervjuerna, men bägge könen finns representerade i bägge intervjuer grupperna 
Alla intervjuer inte kunde genomföras likadant utan det blev både telefonintervjuer och öga 
mot öga. Men vi anser att det uppvägdes av att informanterna även där det geografiskt skulle 
ha möjlighet att få välja intervjuform. Även aspekten att vi ville få en större geografisk 
spridning på informanterna väger upp eventuella nackdelar.   
 
Giltighet och tillförlitlighet  
Enligt Denscombe (2009) så kan det vara svårt att dra generella slutsatser när man genomför 
en kvalitativ undersökning och det kan även vara svårt att veta hur stor validitet 
undersökningen har.  
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Vägledning, övergångar och dyslexi 
 
Elever med dyslexi  
 
Respondenter   
”Pia” 19 år fick sin dyslexidiagnos i mellanstadiet. Pias mamma är akademiker (aktör på 
utbildningsfältet) och pappan är arbetare. Pia går ett högskoleförberedande program. 
 
”Erik” 18 år fick sin dyslexidiagnos i gymnasiet. Hans föräldrar har arbetaryrken och Erik har 
två bröder som läser till civilingenjör. Erik går ett yrkesprogram. 
 
”Ida” 18 år fick sin dyslexidiagnos sista året på högstadiet. Idas mamma och pappa är 
arbetare. Idas syster är arbetare och hennes storebror akademiker. Ida går ett yrkesprogram. 
 
”Thea” är 18 år fick sin dyslexidiagnos i mellanstadiet. Hennes mamma är akademiker, 
pappan är arbetare. Hon har två systrar som båda är akademiker varav den ena hoppade av 
gymnasiet och läste in det senare. Thea går nu ett yrkesprogram, men hon började först på ett 
högskoleförberedande program. Ingen av eleverna går på samma skola eller samma program. 
 
Att vara dyslektiker och gå på högstadiet  
De intervjuade eleverna beskriver hur de jobbade hårt och att det tog lång tid för dem att 
utföra uppgifterna de fick i skolan. Tre av dem uttalar vilken energi det tar att måsta många 
gånger påminna och kämpa för sina rättigheter till extra stöd. 
 

...jättejobbigt just när man inte har velat att folk ska veta och att 
behöva påminna massa lärare och behöva påminna om det man 
har rätt till. Pia  

 
De två eleverna som fick sin diagnos sent uttrycker att de inte erhållit något stöd innan 
diagnosen trots tydliga “klassiska” symtom på dyslexi och uppenbara problem. De menar att 
på grund av deras dyslexi och den uteblivna hjälpen har läsning varit något negativt för dem 
under högstadieperioden. Nästan alla uttrycker att högstadiet var en period i deras liv där de 
hade det tufft, då de kände sig dumförklarad och att de såg betygen sjunka trots all energi de 
lade ned på skolarbetet. En av eleverna särskiljer sig från de övriga genom att ha en positiv 
syn på högstadietiden. Hon gick på en liten skola med en annan pedagogik som passade henne 
bra. Hon fick det stöd och hjälp som var adekvat för hennes behov i skolan. Hade dessutom en 
stöttande mentor under denna tid. Det fanns ytterligare en elev som gått på en liten skola, då i 
låg och mellanstadiet. Den studerade uttryckte att där fungerade skolarbetet bra, med lämplig 
hjälp och stöttning utifrån dens behov.  
 
Dyslexi ‐ ett osynligt handikapp 
Våra informanter påtalar att de känner av att det fortfarande finns förutfattade meningar kring 
dyslexi. Det kan visa sig genom att inte bli trodd att man har en dyslexidiagnos om man har 
bra betyg. Att lärarna inte fullt ut förstår innebörden av problemen vid dyslexi eftersom som 
anpassningar inte görs är något som påtalas av flera av informanterna. Så som att 
presentationen görs på tavlan och att eleven förväntas både hinna anteckna och följa med, 
men det blir för många saker samtidigt. Sedan finns det dom som i välmening påpekar det 
uppenbara. Detta talar Thea om hon utifrån att hon vill kunna jobba i sin takt. 
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 det är en liten grej, jag hatar när lärare en förälder eller kompisar 
 också vem som helst när de kommer och tittar över axeln och  
 börjar läsa och kommentera. Det gör mig! så när nån 
 kommenterar det där är fel.  JA JAG VET! Det är röd text det på  
 datorn, jag är inte dum. Thea  
  
Att få en diagnos och en förklaring till sina problem uttrycker eleverna som en lättnad. Erik 
berättar hur skönt det var att få sin diagnos och slippa känna att man är “dum” utan det är en 
funktionsnedsättning. 
 
  Så ja det hjälpte jättemycket, ja när fick förståelse varför det var 
  så, mitt liv vart uppenbart på något sätt.  Erik  
Men även elevens egen vilja att göra ett bra jobb gör att det blir mycket arbete, mot för vad en 
elev som inte har dyslexi lägger ner på samma uppgift, påtalar några av eleverna. 
 

Jag vet att jag har dyslexi så är det så jag tror att jag har gjort fel,  
för att jag har dyslexi.  Då måste jag dubbelkolla allting tre, fyra  
gånger och även om jag gör det så gör jag ibland fel, speciellt  
skrivuppgifter. Thea  

 
Valprocessen inför gymnasiet 
En av eleverna hade tidigt bestämt sig vilket program hon ville gå. För att kunna bestämma 
sig vilken skola (programmet finns på flera skolor i staden) gick hon på besöksdagar och 
studiebesök på skolorna. Hon uttrycker att gymnasieval processen hade kunnat varit en positiv 
upplevelse om studie- och yrkesvägledaren stöttat henne i stället för att tillstå att det där kan 
du inte... Pia påtalar hur hon tycker studie- och yrkesvägledaren skulle gjort för att ge 
eleverna en positiv inställning till att val får vara, och ofta är, en process.  
 

Uppmuntrat, visar olika sätt och vägar att gå, istället för att det 
här kan du inte gå eller det där är för svårt. Det skulle ha hjälp 
(och då hade) det känts kul inför gymnasievalet och 
universitetsvalet. Pia  

 
 Två av eleverna valde yrkesprogram utifrån att de trodde att det skulle vara “lättare”. Enligt 
dem själva till stor del för att de haft det tungt med skolarbetet i högstadiet. 
 
  Jag var väldigt, väldigt skoltrött. Tänka att man kämpat så 

mycket i tre år. Ida 
 
 Den fjärde eleven hade i nian ett yrke som hon var väldigt intresserad av så hon hade i första 
hand velat gå ett specialinriktat gymnasieprogram med spetsinriktning mot det yrket, men det 
hade inneburit en flytt och kostnader så hon fick välja ett alternativ som kunde leda till samma 
slutmål närmare hemmet. 
 
Begränsningar i valet inför gymnasiet 
Två av eleverna uttrycker att om de fått den hjälp och de hjälpmedel de behövde insatta i ett 
tidigt stadium på grundskolan hade deras val troligen sett annorlunda ut. Båda två tror att de 
då valt ett högskoleförberedande program, De uttrycker även specifikt vilket program de i 
sådana fall trott sig valt. Två av eleverna uttryckte ingen begränsning inför gymnasievalet.  
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Valde jag rätt? 
Tre av eleverna känner att deras val är rätt för dem nu. En av eleverna valde ett 
högskoleförberedande program och känner att det var rätt val för henne trots hon måste lägga 
ner mycket arbete och tid på studierna för att få sina betyg. Hon uttrycker att hon inte har 
någon fritid utan bara studier. Valet känns rätt utifrån att hon känner att hon har utvecklats, 
och att hennes läsning går lättare nu. Samtidigt säger hon att det hade varit lättare om hon valt 
ett mindre krävande program. Men hon uttrycker då farhågorna att dyslexin hade varit svårare 
om hon inte övat så mycket på läsning och skrivning som detta program inneburit för henne. 
Trots att ena eleven säger sig vara nöjd med sitt val av program nu, skulle hon göra om valet 
idag skulle hon valt ett högskoleförberedande program. En av de studerade upplever 
programvalet fel och som bortkastad tid, för hon vill läsa ett program på universitetet så nu 
måste hon läsa in kurser på Komvux.  
 

Jag ville egentligen gå ekonomi, samhälls eller något som man 
fick en bredare(kompetens), ett studieförberedande(program), 
men jag vågade inte göra det för (jag tänkte att jag) kommer 
aldrig klara av det.  Så det blev ett yrkesförberedande. Ida  

 
Självkännedom 
En av våra intervjuade skildrar tydligt en medvetenhet vad hon behöver och var hon kan 
vända sig när inte hjälpen fungerar som den ska. En annan redogör för att den efter diagnosen 
har lättare att hantera sin situation med vetskapen om att det är en funktionsnedsättning. 
Ytterligare en återger att det är en mognadsprocess att se till att slita hårt för att få chansen till 
ett bättre yrke och att det är värt det trots all möda funktionsnedsättningen innebär. 
 
Självförtroende 
Eleverna redogör alla för att självförtroendet påverkas. Att hela tiden vara osäker på om 
skoluppgifterna de gjort blev rätt. De två eleverna som fick sin diagnos sent påtalar sin 
upplevelse av att även när de gjorde sitt allra bästa, känslan av att lärarna ibland misstroende 
dem - att de inte gjorde sitt bästa. Att lärare glömmer deras behov av anpassningar är en 
annan tärande faktor eleverna nämner. Men även det att hela tiden tvingas påtala och påminna 
andra om sin funktionsnedsättning för att få sin hjälp kan kännas kränkande och utmattande 
och är något som tär på självförtroendet.  
 
Begränsningar gällande yrken 
Ingen av ungdomarna känner hinder inför olika yrken. Alla uttrycker däremot tveksamheter 
inför yrken som innebär mycket läsning och skrivning. Samtidigt säger eleverna att alla jobb 
innebär att skriva och läsa i någon form. Däremot anser de att vissa yrken skulle vara mer 
utmanande för dem.  
 
Vem har stöttat oss? 
 
Skolan 
En av eleverna framför att specialpedagogen har varit en stor stöttepelare. Tre av eleverna 
beskriver att stöttningen fortfarande ännu på gymnasiet inte är en självklarhet, utan de får 
påminna och kämpa för sina rättigheter. En elev framställer sin situation på ett annat sätt. Hon 
har haft både sin mentor i grundskolan och nu på gymnasiet en lärare i det ämne som hon har 
mest svårt med som har varit stöttande och kunnat anpassa efter elevens behov. 
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Övriga 
Alla eleverna har fått stöttning av sin familj på olika sätt och i olika utsträckning. En av 
eleverna har en förälder som har varit väldigt aktiv, drivande och kan argumentera för elevens 
rättigheter till stöd. Två av eleverna har föräldrar med samma problematik. Men alla är 
samstämmiga om att familjen stöttar på de sätt den kan. 
 

Kontakten med Studie‐ och yrkesvägledaren 
En av eleverna har haft en negativ kontakt då Studie- och yrkesvägledaren sagt att denne inte 
skulle välja den typ av program som hon valde för att det skulle vara för svårt för henne. Det 
hon vill att en Studie- och yrkesvägledare ska tänka på är  
 

Jag vill inte höra pga. av din dyslexi kan du inte göra det här. 
Utan jag vill höra att jag liksom kan göra allt, även om jag har 
dyslexi. Det är väl det jag känner är viktigast.  Att ingen har 
förutfattade meningarna.  De är inte så kul att bli bemött på det 
sättet. Pia  

 
De andra eleverna berättar att deras kontakt med Studie- och yrkesvägledaren har varit av 
ringa mängd. Det de säger Studie- och yrkesvägledaren gjort i klassrummet är prata om 
inriktning och poäng. Och hälsat att man är välkommen att prata med denne.  
Enskilda samtal har varit mer ett konstaterande av vilket program studenten kommer att söka. 
En av dem berättade att hon hade varit med några kompisar till Studie- och yrkesvägledaren 
och frågat om några linjer. Samma elev tycker det var synd så här i efterhand att hon inte 
kollade upp och sökte ett visst program bara för hon hört att programmet hade höga 
antagningspoäng. En av studenterna uttrycker en mer positiv syn på Studie- och 
yrkesvägledarna den mött på gymnasiet, där hon beskriver dem som kunniga och 
förtroendeingivande. Studenternas beskrivning att Studie- och yrkesvägledningen varit 
punktinsatser som inte har mött upp till deras personliga behov i gymnasieval processen. 
 
Hur ska en bra Studie‐ och yrkesvägledare vara?   
Eleverna vill att en Studie- och yrkesvägledare ska var uppmuntrande och stöttande. Hjälpa de 
studerande att få veta sina rättigheter till stöd och vara behjälplig i att utröna vilket stöd 
skolorna verkligen erbjuder utifrån deras funktionsnedsättning.  
Här har eleverna även förslag på att man ska få lära sig studieteknik och “hur jag lär mig bäst” 
tex lyssna på böcker). Som en elev uttrycker det; hjälpa mig att hitta lösningar som underlättar 
för mig i skolan istället för att försöka få mig att välja ett yrkesprogram när jag vill gå ett 
högskoleförberedande bara på grund av min dyslexi. 
 
  I stället för att hindra mig från att göra något som jag vill gör 

pga. någonting jag egentligen inte kan påverka.  Pia    
 
Att vara neutral är bra men våga pusha när någon är osäker på om det finns hjälp på den 
linje/skola som den vill gå. En Studie- och yrkesvägledare ska också visa på olika vägar man 
kan ta fram till de mål man har. Vara behjälplig med att förklara skillnaden mellan två val så 
individen inte bara väljer på måfå ett av alternativen. Men även vara medveten om att alla inte 
vågar fråga när man inte förstår. Visa engagemang inför gymnasievalet. 
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Hur de tycker eleverna att vägledningen borde se ut  
Filmer ger en bra förståelse säger några av eleverna. En annan vill att informationen ska vara 
muntlig med bilder men ingen text då det stör koncentrationen. Alla är dock överens om 
mer information som är tydligare och mer ingående ute i klassrummen. Gå igenom hur 
gymnasiet fungerar i stort och de olika programmen och förklara att olika program har olika 
tempon. Men även besöka skolor nämner de som ett bra alternativ för utröna speciellt vart 
man vill gå. Även att använda sig av förebilder genom att tex få någon med dyslexi som har 
lyckats komma och prata om det i klassrummet. Visa att det går att gå även långa och svåra 
utbildningar och prata om vilka strategier den har använt sig av för att lyckas.     
 
Vilken typ av information hjälp fick du inför valet till gymnasiet 
De flesta eleverna säger att de gjort besök i olika skolor. Två elever säger att de fått 
information inför gymnasievalet. Den ena säger att det var en lärare, den andra att Studie- och 
yrkesvägledaren gjorde det.  Två säger att de haft enskilt samtal men att de inte var nöjda 
eftersom det inte utgick utifrån dom utan var mer i karaktären det programmet klarar du eller 
klarar du inte, utan motivering till den åsikten. En annan elev sa att Studie- och 
yrkesvägledaren presenterade sig i klassrummet och sa att man kunde komma ner till henne 
och prata, och att hon gick ner med några kompisar. En elev minns inget enskilt samtal. Det 
nämndes även att någon elev fått någon broschyr och besök på en gymnasiemässa.  
En elev nämner att hennes pappa varit med och hjälpt henne att välja mellan två olika 
program. 
 
Framtidsplaner 
Alla fyra eleverna har funderat på och är öppna för att läsa vidare på universitetet. Tre av 
studenterna har redan funderat på vilket program vill läsa där. Två av dessa elever har en 
tydligare bild av vad de vill ha för yrke än den tredje. Tre av eleverna tar sin gymnasieexamen 
i år. Alla tre har tänkt arbeta efter examen. Ena ska arbeta inom handel för att få en paus från 
studier och få igen studiemotivationen inför universitetsstudierna, efter tre tunga år på 
gymnasiet. Hon räknar med att hennes universitetsstudier kommer att ta längre tid på grund av 
dyslexin. En annan ska jobba deltid i en affär och läsa in ämnen på Komvux för att kunna 
söka önskat program på universitetet. Den tredje blivande studenten vill börja arbeta efter 
skolan och finner han en möjlighet till det så vill han arbeta utomlands ett tag innan eventuella 
universitetsstudier. 
Den fjärde studenten, som har två år kvar, har under dessa kvarstående år tänkt läsa lite mer 
än vad hennes kursplan kräver för att utöka sin behörighet till högskolan. Hon ges den 
möjligheten på skolan och eftersom hon redan läst vissa ämnen som klasskamrater ska läsa 
det kommande året.  
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Studie och yrkesvägledaren 
 

Våra respondenter 
”Anna” är under 30 år, tog sin studie och yrkesvägledarexamen för 2 år sedan. Arbetar 100% 
fördelat på två olika grundskolor. 
 
”Vidar” är under 30 år, tog sin studie och yrkesvägledarexamen för 1 år sedan. Arbetar 100% 
på en skola. 
”Lina” är över 30 år, tog sin studie och yrkesvägledarexamen för 2 år sedan. Arbetar 50% 
inom grundskolan och jobbar även på gymnasieskola. 
”Jill” är över 30 år, tog sin studie och yrkesvägledarexamen för 17 år sedan. Arbetar 100% 
inom grundskolan. 
”Lotta” är över 30 år, tog sin studie och yrkesvägledarexamen 23 år sedan. Arbetar 20% på 
en special grundskola där eleverna har dyslexi enbart eller dyslexi i kombination med 
neuropsykiatriska svårigheter. Har ytterligare 4 skolor totalt som hen arbetar på. 
Informanterna har läst studie- och yrkesvägledarprogrammet på två olika universitet. Ingen av 
de intervjuade arbetar på samma skola eller är yrkesverksamma på en skola där eleverna har 
gått. 
 
Skolor 
Skolornas storlek varierade mellan den minsta skolan som hade 100 elever på högstadiet, till 
den största som består av 300 elever på högstadiet. Skolorna är från förskoleklass upp till 
årskull 9. En av skolorna låg i ett, enligt den intervjuade, socioekonomisk utsatt område. En 
av informanternas skola var en 5–9 skola. En av de mindre skolorna har en annan pedagogik. 
 
Kunskap om dyslexi 
Två av studie- och yrkesvägledare har allmänna kunskaper om vad det innebär att ha dyslexi 
(skriv och lässvårigheter, bokstäver som hoppar). Tre av respondenterna har mer kunskaper 
genom att de har närstående med svår dyslexi, eller arbetar med dyslektiker på en 
specialskola.  
 

Sen är det så övningen ger färdighet, även om dessa elever får 
slita dubbelt så hårt så i slutändan så ger det resultat, om dom 
orkar. De och många dyslektiker utvecklar kompensatoriska 
förmågor genom audiovisuella förmågor som stärks. så eleverna 
hittar andra inlärningsvägar. Jill   

 
Tre av respondenterna uttrycker att det i deras utbildning ingick en kurs om 
funktionsnedsättningar. Antingen som valbar eller att man gjorde grupparbeten som skulle 
redovisa för resten av klassen. Ingen av dessa intervjuade vägledare hade personligen läst om 
dyslexi på utbildningen.  
 
Önskan om ökade kunskaper 
En av respondenterna hade velat sett att utbildningen hade erbjudit mer om vilka verktyg man 
kan använda i vägledningen vid olika funktionsnedsättningar. Två av respondenterna anser att 
det borde ingå mer i grundutbildningen om olika funktionsvariationer eftersom tex dyslexi är 
så pass vanligt förekommande. 
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Fortbildning 
Respondenterna hade olika förutsättningar för detta. På ena skolan kunde Studie- och 
yrkesvägledaren få gå på allt hon tyckte sig behöva. För en annan ansåg rektorn att det inte 
var något för henne när hon ville söka en fortbildning. Flera av respondenterna är positiv till 
kontinuerlig fortbildning och säger att det behövs. 
 
Genom vilka vägar får Studie‐ och yrkesvägledaren veta att en elev har dyslexi? 
Det finns lite olika vägar som Studie- och yrkesvägledaren får reda på att en elev har dyslexi. 
Främst genom Elevhälsoteamet (EHT) som alla respondenter deltar i. Sedan även genom 
mentor, på utvecklingssamtal (en studie- och yrkesvägledaren brukade vara med på dessa i åk 
8 när indikationer fanns att hon behövs) och genom specialpedagoger och lärare, förutsatt att 
skolan fått informationen. Ingen av respondenterna får någon information om det finns några 
specifika behov vid vägledning utifrån funktionsnedsättningen. Vanligt förekommande är att 
eleven själv berättar att den har dyslexi vid mötet med studie- och yrkesvägledaren och talar 
om vilka eventuella behov den har. Det var två av respondenterna som klart kunde uttrycka 
hur många dyslektiker den hade på skolan, de andra hade ungefärligt hum vilka som hade 
dyslexi. En tycker sig sett en ökning av diagnoser de senaste åren. Flera av informanterna 
hade arbetar under ett år på skolan så de sa att det kunde finnas fler vägar att få kunskap om 
en elev har dyslexi som de inte riktigt vet om i dagsläget. 
 
Skolledningens kunskaper om vägledning  
Flera av respondenterna uttrycker att skolledningen inte är så väl insatta i vägledning som det 
vore önskvärt.   
 

Sen kan man alltid önska att skolledare har bättre kunskap om 
vad vägledning är, och vilket faktiskt ansvar dom har. Vidar  

 
 En av respondenterna har annan åsikt och har ett nära samarbete med sin skolledare. Hon har 
fått i uppdrag av skolledningen att utveckla vägledningen och att få in den mer medvetet i den 
vanliga skolundervisningen. Detta genom att både medvetandegöra vad vägledning är och 
genom att få en kontinuitet genom hela grundskolan när det gäller vägledning. 
 
Elevhälsoteam (EHT) 
Alla respondenterna deltar i EHT. En av respondenterna deltar inte på ena skolan pga. 
schematekniska problem, men detta är på väg att åtgärdas. En av de intervjuade tycker sig 
skönja på EHT att vissa lärare fastnar i problem istället för att se utvecklingen. 
 

Jag tror många lärare fastnar i det negativa istället för att se 
möjligheterna när det händer något nytt och positivt. Sällan 
(man) hör att eleven har utvecklats.  Lina  

 
Samarbete med övrig personal 
Samarbetet med övrig skolpersonal är gott för alla respondenter. En av respondenterna har 
svårare på en skola till följd av schematekniska problem som ska lösas till hösten. Vilka man 
samarbetar mest med beror på vilken skola Studie- och yrkesvägledaren arbetar på, men de 
nämner specialpedagoger, pedagoger och kuratorer.  
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Kontakt med vårdnadshavare 
Studie- och yrkesvägledare uttrycker ingen särskillnad i kontakten med vårdnadshavare, 
oavsett om elever har en diagnos eller inte. Dock skiljer sig deras arbetssätt åt. Vissa av 
respondenterna erbjuder/bjuder in vårdnadshavare till samtal rutinmässigt, medans andra inte 
gör det rutinmässigt. En respondent påtalar att när det är något specifikt som hon vill att 
eleven ska kolla upp, som exempel stödet på en mottagande skola, då vill hon prata med 
föräldrarna för att få fram vikten av att det görs. Den intervjuade uttrycker att det kan vara 
svårt för eleven att själv ta den kontakten med skolorna, och göra dessa förfrågningar för sin 
egen räkning. En annan respondent nämner att hon ibland är med på utvecklingssamtalet som 
lärare, elev och vårdnadshavare har om det indikerats problem med skolgången. 
 
Utformning av vägledning vid dyslexi 
Flera av respondenterna tänker inte på att utforma vägledningen på något speciellt sätt 
eftersom vägledningen är muntlig. Men när det blir mer informationssamtal uttrycker de att de 
i större utsträckning tänker på utformningen. Detta tex genom att tänka på att textmassan inte 
ska bli för lång, eller att man läser tillsammans. Vidare säger de att eleven uttrycker själv 
vilket behov den har och att de anpassar sig därefter. En av respondenterna uttrycker dock att 
hon använder bildspråk och även mer bilder  
och ritar vid vägledningen av dyslektiker.   
Det är en av respondenterna som skiljer sig från de övriga intervjuade och som säger att 
prat många gånger blir för abstrakt, utan att filmer är ett bättre alternativ utifrån denna 
målgrupp. Hon uttrycker vidare att om det är texter, läser hon dem för eleven och lägger 
särskild vikt vid förklaringen av texten och elevernas ordförståelse. Sedan hjälper denna SYV 
att utifrån elevens intresse försöka hitta gymnasieskolor som av erfarenhet är duktiga på att ge 
bra stöd till elever med dyslexi. Det är bara en informant som uttryckligen säger sig använda 
sig av någon specifik vägledningsteori (konstruktivistisk teori) i sin vägledning men det gör 
hon till de flesta eleverna. 
 
Om begränsningar 
Det som våra källor säger kan vara begränsade för dessa elever är att det tar längre tid för dem 
att läsa, och om skolan har mycket egna studier. Ytterligare en annan nämner engelskan som 
ett problemområde. Elever kan traggla många år med engelskan på introduktionsprogrammet 
utan att komma upp i en godkänd nivå 
 

Dom faller mellan stolarna. Det är ett problem. Man kan inte 
hålla på så tycker jag. Jill  

   
En informant nämner även ett specifikt högskoleprogram som hen tror att en dyslektiker kan 
få svårt att klara av på grund av sin funktionsnedsättning. Främst nämns dock om det 
särskilda stödet uteblir. En respondent nämner även att eleven inte vet om sin diagnos (hon 
hade haft flera fall av detta på skolan hon arbetade). En annan respondent uttrycker att vissa 
elever inte vill särskilja sig, så det tar ett tag innan de kan accepterar och tar emot stödet de 
behöver och som kan underlätta för dem i skolan. Eleverna kan ha sämre möjligheter att söka 
till den önskade skolan utifrån att eventuella svårigheter att uppnå de högre betygen, trots ett 
optimalt stöd. Detta på grund av den hårda konkurrensen som råder för att komma in på 
gymnasieskolorna i staden. Men kontentan som alla lägger fram är att dyslexin i sig inte är ett 
hinder att gå ett visst program. Man ska bara hitta rätt hjälpmedel och stöd. 
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Studie‐ och yrkesvägledarna om ungdomarnas val till gymnasiet 
En övervägande del av respondenterna har fått känslan av att många dyslektiker väljer 
yrkesprogram utifrån att de själva anger att de är mer praktiskt lagda, och att de tror att det är 
ett “lättare” program eller utifrån vad som är möjligt utifrån sina betyg. Några av 
respondenterna nämner att med rätt stöd så kan de välja vad som helst. Någon nämner även en 
känsla av att dyslektiker sållar bort många yrken som eleven inte tror sig kunna utifrån sin 
funktionsnedsättning.  
 
Bakgrund kontra studieval 
Bakgrund har stor betydelse säger alla intervjuade. De säger att det spelar roll vilken 
utbildning föräldrarna har. Och vidare vilken status ett yrke har enligt föräldrarna. Det går 
bättre i skolan om elevens föräldrar har akademisk bakgrund. Bakgrundens betydelse har 
inverkan på alla elever. Respondenterna kunde inte se att dyslektiker gjorde andra val till 
gymnasieprogram än sina skolkompisar gällande kopplingen till bakgrund. Hon som har en 
skola i ett socioekonomiskt utsatt område uttalade att där valde de flesta yrkesinriktade 
program.  
 
Hur går det för dyslektikerna i skolan 
Lärarnas betydelse för hur det går för eleven i skolan påpekar flera av informanterna. 
Som Anna säger  
 

...det går bättre för eleverna som har stöttande lärare. Anna   
 
Har sett skillnad på att vissa lärare är väldigt duktiga på att anpassa efter elevens behov, och 
då går det bättre för eleven i skolan. Vissa elever har hittat verktyg som gör att det fungerar 
bra med skolarbete. Så det är först när en lärare berättar att eleven har dyslexi jag får 
kunskapen. Hon uttrycker hur förvånad den blev när denne fick veta att eleven har dyslexi  
 

Jag bara sa va! Ibland blir det svårt att förstå att en elev har 
dyslexi, för det verkar gå så bra i skolan för eleven.  Anna   

 
En av respondenternas skolor har en annan pedagogisk inriktning och där är inte det samma 
problem med dyslexin som i den vanliga kommunala skolan. Hon kan inte utröna om det är 
för att den ena skolan har en annan pedagogik, eller om det är för den är mindre skola, eller 
om det är kombinationen som gör att det är mindre påtagligt vilka som har en 
funktionsnedsättning på den skolan. 
 
Faktorer som studie‐ och yrkesvägledaren ser påverkar elevernas val 
Alla respondenterna var överens om sociala mediers betydelse för val, men även familjen, 
kompisar, betygen och hur stödet ser ut både hemifrån och i skolan. Vilket stöd man kan 
förvänta sig i den mottagande skolan inverkar också. Föräldrarna har betydelse både genom 
hur de lagt fram elevens behov utifrån deras dyslexi, och genom deras inställning till 
utbildning och genom deras egen utbildning. En informant lade fram att pendlingsavståndet 
har betydelse för hens elever. Vissa program kan innebära att eleven måste flytta eller pendla 
flera timmar om dagen och det kan ha inverkan på valet. 
 



23 
 

Studie‐ och yrkesvägledarens roll 
Respondenterna pratar om att deras roll är att hjälpa eleverna i processen att hitta vilket 
program de själv vill gå. Alla har individuella samtal med eleverna. Tre av respondenterna 
trycker på vikten av den vida vägledningen. Bland annat utifrån att minska mängden yrken 
som eleverna automatiskt sållar bort.  
 

Detta är för att de ska kunna veta vad de väljer bort, så mina 
krav är att de inte ska vara så säkra på vad (de ska) välja, utan 
(ska) veta vad de väljer bort. Lina  

 
Men även att Studie- och yrkesvägledaren behöver vara motiverande, stötande och lyfta dessa 
elever. Rent praktisk nämner respondenterna att de hjälper till vid gymnasiemässor genom att 
ställa frågor om stöd. Även att hjälpa eleven att hitta sina egna verktyg för att nå sitt mål. En 
respondent arbetar aktivt med att lyfta olika personer som “lyckats” trots allt. Till exempel 
kända dyslektiker. Två nämner även föräldrarna ur olika synvinklar. En genom att stötta 
föräldrarna att verkligen undersöka hur de tilltänkta skolornas stöd ser ut i verkligheten. En 
annan genom att hon bjuder in föräldrarna till samtal. Ytterligare en säger att hon pushar dem 
att skugga en student på det program de är intresserade av, så att eleverna får en känsla för 
programmet. 
 
Förbättringsarbete 
Mer utbildning vore bra tycker någon. 
 

Generellt att kunskapen om olika 
funktioner(funktionsvariationer) behöver öka, inte minst dyslexi. 
För att det är så vanligt och folk tror, jag räknar in mig själv 
också, att man vet väldigt mycket om det. Men det är väldigt 
individuellt och det är svårt att få en överblick. Vidar  

 
En respondent funderar på hur hon skulle kunna anpassa material hon presenter för helklass så 
det passar alla så ingen ska känna sig utpekad. En annan respondent påpekar att skolor måste 
tänka till när det gör hemsidor och broschyrer så de är lättlästa. Vidare gäller detta även de 
gymnasiekataloger som finns som hon tycker kan göras bättre ur synpunkten mer lättlästa. 
Hon nämner vidare att det är ett strukturellt problem med testningen av nyanlända eftersom de 
måste varit i Sverige en viss tid innan skolan får testa för dyslexi. Och sedan ska det finnas 
tillgänglig personal som kan testa på elevens modersmål. Men även att man behöver diskutera 
kring vad som är normalt och försöka normalisera diagnoser. Några respondenter hade tankar 
om att skolan måste förändras så den passar alla i stället för att göra individuella stödinsatser. 
Men även att studieteknik borde läras ut från tidig ålder. En annan av respondenterna har bett 
eleverna lämna feedback på vägledningen, vad som var bra och dåligt med mera, och funderar 
på att även göra det på denna skola. En av respondenterna uttrycker att det redan finns gott 
om bra fungerande material.  
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Analys och Diskussion 
 

Efter gjorda intervjuer ser vi en diskrepans mellan elevernas utsago och vad Studie- och 
yrkesvägledare säger om hur de bedriver vägledning. Enligt eleverna har de inte fått den 
vägledning de önskat utifrån sina behov. Vägledningen har inte mött upp till deras behov, 
varken innehållsmässigt eller mängdmässigt.  Enligt vad som framkommit i intervjuerna 
menar eleverna att det varit övervägande snäv vägledning, och dessutom har den för de flesta 
av våra informatörer bara varit sporadisk. Tvärtemot vad både Skolverket (2013) och Melin 
(2017) säger att eleverna är i behov av. 
 
Studie- och yrkesvägledarna ger en annan bild då de säger att de bedriver både snäv och vid 
vägledning i olika former. Vi kan i denna uppsats inte svara på vad denna diskrepansen kan 
bero på. Men vi har några tänkbara teser vad denna skillnad skulle kunna bero på. 
 

x De Studie- och yrkesvägledare som valde att ställa upp på våra intervjuer är stolta över 
hur de bedriver vägledning, och bedriver den på ett sätt som mer motsvarar 
skolverkets rekommendationer och utifrån aktuell forskning. 

x De flesta av dem är relativt nyexaminerade 
x De är drivna inom sitt yrke 
x Eleverna har fått vägledning, men på ett sätt inte fungerar ihop med deras 

funktionsnedsättning  
En annan anledning till skillnaden kan också vara det som Lundahl och Nilsson (2010) fann 
sin studie. Att det är stora skillnader mellan kommuner, men även inom olika skolor i 
kommunen när det gäller hur väglednings verksamheten är utformad. De främsta skillnaderna 
låg i engagemang, resurser och kvalitet.  Lundahl och Nilsson (2010) fann att det verkade som 
bristerna var större i grundskolan och då främst gällande resurser och kvalitet. 
 
Studie‐ och yrkesvägledarens roll 
Eleverna påtalar att studie- och yrkesvägledarens roll behöver lyftas. Eleven behöver få se 
vilka möjligheter och vilka olika alternativ som finns. Det sista eleven behöver höra är vilka 
begränsningar den har. Eleverna menar att de har hört eller känt det nog ofta. Eleverna vittnar 
om att de känt sig dumma när de inte förstår. Och att få den känslan i kroppen innebär att 
självkänslan kan sjunka. Här ser vi att Studie- och yrkesvägledarna kan fylla en viktig roll 
genom att hjälpa eleven utforska vad den vill och hjälpa den att hitta vägar att uppnå 
det.  Att under vägledningen låta eleven få uppleva att det som är viktigast är vad den vill. 
Funktionsnedsättningen får komma i andra hand och då utifrån vinklingen problemlösning 
och inte ett hinder. 
De allra flesta av Studie- och yrkesvägledarna säger att de inte tänker specifik på dyslexi i 
vägledningssituationen. Dock säger de att när de vet om att eleven har dyslexi så tänker de på 
text, textmängd, läsning och anpassar det efter behov. De uppger att de inte delges någon 
specifik information om att vägledningen behöver utformas på något speciellt sätt för 
gruppen, och att de inte alltid vet om att en elev har dyslexi. Cawthon och Cole (2012) säger 
att för att kunna bedriva vägledning för denna grupp bör man besitta goda kunskaper om vad 
funktionsnedsättningen innebär för individen. Om man tittar på Studie- och yrkesvägledarnas 
utbildning så har funktionsnedsättningar bara behandlats ytligt eller inte alls. Det innebär att 
vägledarna får gå efter sin eget habitus och det man ser eller hört kan fungera i kombination 
med vad eleverna själv säger. 
Om man inte vet helheten om hur en individ kan påverkas av sin funktionsnedsättning är det 
svårt att anpassa sig till den. Elevens problem med sin dyslexi kan vara så mycket mer än 
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läsning. Om koncentrationen sviktar innebär det att eleven har svårt att hänga med och att 
orka ta in information. Vilket betyder att eleven inte har kunnat tillgodogöra sig 
informationen och därför är i samma situation som om den inte har fått vägledning alls. Och 
då har vägledningen och informationen inte varit utformad utifrån individens behov.  
Flera av vägledarna sa att informationen om en elev och dess behov många gånger kom från 
eleven själv. Eleven är den som känner sig själv bäst. Men det är ett stort ansvar som läggs på 
eleven om den förväntas att vara den som ska se till att systemet fungerar. Har alla det modet 
och den insikten vid den åldern att kunna uttrycka sina personliga behov utifrån sin 
funktionsnedsättning?  Det tar olika lång tid för en elev att hitta dit och har deras diagnos 
kommit sent eller de inte är medvetna om sin diagnos kan det vara svårt att överhuvudtaget 
komma dit.  
 
Lika inför lagen 
Dyslexi är en dold funktionsnedsättning. Dyslexi är dessutom så pass vanligt att jobbar man 
inom skolan borde den diagnosen finnas med i bakhuvudet när en elev har läs och 
skrivsvårigheter.  Det ska inte krävas en diagnos för att en elev ska få den hjälp den behöver i 
skolan. Men de elever vi intervjuat vittnar om att de många gånger inte får någon direkt 
anpassning och stöd om de inte har en diagnos. Det innebär att skollag (2010:800) om att alla 
elever ska få möjlighet att uppnå sin potential i lärandet och personlig utveckling utifrån 
skolans mål inte uppfylls i och med att stödet uteblir. Utifrån detta kan en sen diagnos (trots 
tydliga indikationer) vara en variant av diskriminering. Om inte annat så är det mycket troligt 
hämmande i utvecklingen för personen. Både akademiskt och utifrån att det kan sänka 
personens självförtroende.  
Oroväckande var också att några elever hade direkt eller indirekt varit med om “cooling 
down” av sina vägledare. Det kan vara den avgörande faktorn om eleven vågar ta steget till 
olika utbildningar eller inte, och är dessutom något som kan sänka självförtroendet ytterligare. 
De som berättade att de hade varit med om det var de elever som uttryckt störst självkänsla i 
vår studie. Det är svårt att veta om det är en slump eller inte att det var just dessa två. Det kan 
vara så att de två elever som varit med om det kan uttrycka det tydligare på grund av sin högre 
självkänsla, men även att de andra inte stött på fenomenet.  Ytterligare en anledning kan vara 
att de andra eleverna redan hade satt lägre mål som mera motsvarade vägledarens 
förväntningar.  För enligt SCCT (Andergren, 2015) hänger självförmåga, förväntat utfall och 
personliga mål ihop. 
 
Vikten av stöd 
Man kan se att den elev som har en förälder som är akademiker och rör sig inom 
utbildningsfältet har en stor fördel då hon på ett helt annat sätt kan kräva stöd för sitt barn. 
Eftersom föräldern har foten i rätt fält kan denne de rätta orden och vet var man ska vända sig 
för att det ska ge resultat. Den har helt enkelt både utbildnings och socialt kapital utifrån sin 
status att dels navigera på utbildningsfältet, dels vara en maktfaktor som påverkar de andra 
aktörerna inom fältet och kan i och med det hjälpa sitt barn på ett sätt som i sammanhanget 
ger utdelning. 
Detta är såklart väldigt bra för den ungdomen, men samtidigt visar det på att något är fel inom 
skolsystemet när elever behöver ha stridande föräldrar för att kunna få den hjälp som de enligt 
lag har rätt till. Framför allt om man beaktar hur vanligt det är med dyslexi och hur mycket 
man vet både om tecken och om vikten att sätta in resurser tidigt. Det borde vara en 
självklarhet att man får stöd och anpassning så fort som det finns indikationer på att något inte 
stämmer.  Man kan statistiskt sett räkna med att det finns dyslektiker i varje klass 
(Funka,2016; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017; Hjärnfonden,2017). Den andra 
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eleven som uttrycker större självkänsla redan inför gymnasievalet är den som har haft både 
stöttande föräldrar samt en lärare som bistått henne. Läraren har hjälpt eleven utifrån hela 
dennes behov såsom till exempel genom att planera och anpassa utförande, till att låta eleven 
arbeta i egen takt. Båda dessa elever har haft stöttande personer på högstadiet som kan 
navigera på utbildningsfältet. Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) agerar man på olika fält (i 
det här fallet utbildningsfältet) där man har olika mycket makt. Dessa elever har haft personer 
som stöttar dem som har mer jämlik makt med de som innehar makten på fältet. Det visar sig 
genom att få till stånd insatser och att insatserna följs bättre. En individs självkänsla byggs 
upp i interaktion med andra människor menar Dåderman (2014). En tolkning av skeendet kan 
vara att dessa elever som fått stöd känner att andra i högre maktposition tror på dem, och på 
att det är funktionsnedsättningen som är problemet i skolsituationen, och att det gör att deras 
självförtroende stärks. Detta visar på hur viktigt det är med rätt stöd och stöttning för att 
stärka dessa individers självkänsla så som bland annat Alexander-Passe (2006) Bell (2012) 
och Edwards (1994) påpekar. 
I vår rapport är det eleverna med stark stöttning hemifrån eller den som har haft stöttande 
lärare i grundskolan som har haft självkänslan att söka det den verkligen ville och inte nöja 
sig med näst bästa. Det är även dessa eleverna som beskriver sina upplevelser av högstadie 
perioden i mer positiva ordalag. Så med rätt och regelbunden stöttning vågar eleven mer. 
Troligen gäller det de allra flesta eleverna men det märks nog tydligare på denna grupp 
eftersom skolan har en tendens att bli en konstant negativ påminnelse om saker som inte 
fungerar, skoluppgifter är jobbigt och man får lite uppmuntran och beröm för sin 
skolprestation 
Även i vägledningssituationer behövs stöd och stöttning för att få eleverna att inte sänka sina 
mål utifrån självkänslan. Detta blir extra tydligt för eleverna som har haft mindre stöd och en 
sen diagnos.  Nu när studenterna har haft några år med adekvat stöttning har eleverna 
utvecklat en annan handlingshorisont. Dessa två eleverna uttrycker att om de skulle välja nu, 
eller om de fått sitt stöd tidigare, så skulle de valt ett högskoleförberedande program. 
Elevernas upplevda självförmåga stärks, och att de därmed sätter ett högre mål och förväntar 
sig nu ett positivt utfall av sina studier. I detta fall syns det hur de olika delarna självförmåga, 
förväntat utfall och personliga mål som SCCT (Andergren, 2015) förklarar hänger ihop. Detta 
skulle kunna tolkas som att adekvat stöd ger bättre självförtroende och en annan 
handlingshorisont, som i sin tur ändrar målet och hur eleven ser på det förväntade utfallet. 
 
För vem anpassar vi 
Smart och Smart (2006) nämner att det finns två olika sätt att se på dyslexi. Om det är 
individen eller miljön som ska anpassas för att passa den andra. Några av Studie- och 
yrkesvägledarna nämner att om man skulle förändra inlärningsmiljön i skolan till en bättre 
fungerande utifrån målgruppens behov så gynnas eleverna på flera sätt. Det skulle främja 
självkänslan genom både slippa särskilja sig från andra elever, och genom att kunna känna att 
de klarar av skoluppgifterna bättre. Arbetssättet skadar ingen och det kan vara till nytta för 
fler både genom att det kan verka normaliserade av funktionsnedsättningar och både visa och 
lära elever olika sätt som individer lär sig på. Genom att göra på detta sätt skulle skolan 
signalera att det är miljön det är fel på och inte dig som individ. Genom detta skulle lärarna 
kunna kännas mer stöttande så som Glazzard och Dale (2013) säger att målgruppen behöver. 
Utifrån våra intervjuer ser det ut som att små skolor och skolor med en annan pedagogisk 
inriktning kan passa dyslektiker bättre. Både genom att eleverna nämner att det fungerar 
bättre med stöd och hjälp när de har gått i dessa skolor men även utifrån att den vägledaren 
som arbetade i en skola med en annan pedagogisk inriktning yttrade att på den skolan var det 
inte samma “problem” om en elev hade dyslexi. 
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Alla våra intervjuade elever säger sig att de behöver mer information om gymnasieskolan och 
dess olika program. Men även om vilka olika vägar det finns efter gymnasieskolan att utbilda 
sig om man vill det. Att man behöver goda kunskaper om vad som finns och vilka alternativ 
man har för att kunna göra underbyggda val vidhåller Drescher och Lovén (2010). Det är 
svårt för oss utifrån denna studie att veta hur deras vägledning faktiskt såg ut. Men det har en 
underordnad betydelse med utgångspunkten att det är elevernas upplevelse som är det 
viktigaste. Säger eleverna att det har varit för lite information och att de har fått för lite 
vägledning inför gymnasievalet så är det som betyder någonting.  Att inte vägledningen möter 
upp ungdomarnas behov som Skolverket (2012) säger i sin undersökning stämmer väl för våra 
elever. Antingen har informationen och vägledningen varit i underkant eller så har den inte 
varit anpassad till deras behov. 
 
Dyslektiker   
Eleven är den som känner sig själv bäst men det är ett stort ansvar som läggs på den enskilde 
eleven. Studie- och yrkesvägledarna säger att personer med dyslexi talar om att vilka behov 
denne har och både Studie- och yrkesvägledarna och elever vittnar om att lärare många 
gånger glömmer anpassningar. Alla elever kanske inte har den förmågan att stå upp för sig 
själv. Det är inte alltid att eleven har kommit till klarhet och själv kan uttrycka sina behov. 
Den borde inte heller inte behöva göra det. Det borde vara en självklarhet att det är skolan 
med alla sina professionella yrkesgrupper som borde ta hand om den delen åt eleven. 
Stöttande föräldrar, lärare och vägledare fyller en viktig funktion, både genom att eleven blir 
trodd att den har en funktionsnedsättning. Men även genom att hjälpa eleven att hitta hur 
eleven bäst lär sig utifrån sin funktionsnedsättning och vad som fungerar i de olika 
skolsituationerna för just den eleven. Särskilt med tanke på att både självförtroende och 
självkänsla kan påverkas så kan det bli att eleven utifrån sin funktionsnedsättning väljer bort 
mer än den skulle behöva om den hade haft en bättre stöttning.   
Avslutningsvis om man ser på vad eleverna har uttryckt, så kan deras karriär och studie 
aspirationer kopplas till hur stödet har sett ut för dem och kan därmed även länkas till när 
eleven fick sin dyslexidiagnos. När stödet kom tillstånd och började fungera har deras studie 
strävan närmat sig de två som redan inför gymnasievalet hade en högre studieambition.  
Vår studie visar på en gemensam beröringspunkt mellan eleverna och forskningen (tex. 
Drescher och Lovén, 2010; Melin,2017) och vad skolverket (2012,2013) vill ska ske vilket är 
det våra intervjuade vägledare verkar för och även är vad eleverna i denna studie önskar sig                            

x Kontinuerlig både vid och snäv vägledning 
x Vägledning från ett tidigt stadium 

Skollag (2010:800) säger att vägledning ska tillgodose elevernas behov av vägledning men 
för dessa elever har detta inte uppnåtts. 
Fram för allt framhåller eleverna vikten av att vägledaren är positiv och stöttande. 
 
Fortsatt forskning 
Mer forskning på elever med dyslexi och vägledning vore önskvärt då vi inför detta arbete 
hade ytterst svårt att hitta något trots idogt letande. Det tyder på att väldigt lite forskning finns 
om detta specifika område. Det vore även intressant att göra en jämförelse mellan 
elever/studenter med dyslexi som har fått tidig och fortlöpande studie och yrkesvägledning 
och elever/studenter med dyslexi som endast erhållit vägledning från årskurs 8–9  
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Bilaga 1 
 
 
Intervju mall Ungdom med Dyslexi 
 
Bakgrund: 
Ålder? 
Vilka finns i din familj? 
Kan du berätta vad de i din familj har för utbildning/yrken? 
 
Nu  
Vad gör du nu?  
Berätta om utbildning/arbetsplatsen? (nuvarande) 
 
Yrke (vid eventuellt arbete) 
Berätta om ditt jobb?  
Har dyslexin någon påverkan på ditt yrkesliv? 
 
Skolerfarenheter 
Berätta om tiden på högstadiet, gymnasiet Universitet? 
Hur upplevde du det att vara dyslektiker under skoltiden? 
Vad gjorde att du valde det programmet som du gjorde? 
Utifrån de kunskaper du har nu, hade du fortfarande valt samma program? 
Läser du/kan du tänka dig att läsa på universitetet? 
 
Dyslexin 
När fick du veta att du har dyslexi? 
Finns det utbildningar som du inte ser som valbara på grund av din dyslexi? 
Finns det något/några yrken som du inte ser som valbar på grund av din dysleix? 
Har du fått någon hjälp stöttning med problem som härrör till dyslexin och hur har den i så 
fall sett ut? 
-skolan? 
-SYV? 
-hemifrån? 
Har det funnits någon/några person/personer som varit viktig för dig under uppväxten utifrån 
din dyslexi? 
 

Studie och yrkesvägledning 
Har du varit i kontakt med studie- och yrkesvägledning? 
Hur har kontakten med studie- och yrkesvägledaren sett ut i så fall? 
Enstaka kontakter/återkommande kontakt? 
Berätta om hur du upplevde kontakten med din/dina studie- och yrkesvägledare? 
Hur var vägledningen utformad för dig? 
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Är det något i studie- och yrkesvägledningen som du skulle ha velat sett annorlunda ut? 
(utifrån denna punkt fråga upp hur den pga. av sin dyslexi tillgodogör sig information bäst tex 
film, PowerPoint, samtal eller kombination av flera m.fl) 
 

 
Gymnasievalet 
Vilken information fick du inför gymnasievalet? 
Hur var informationen utformad? 
Räckte den informationen för att göra ett välgrundat beslut? 
Hade den kunnat vara utformad på ett bättre sätt för dig? 
Berätta hur du funderade inför valet till gymnasiet. 
 
Är det något mer du vill berätta för oss  
 
Tack så mycket för din medverkan!  
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Bilaga 2 
Intervjumall SYV  

 

Bakgrund 

Vem är du? 

vilken utbildning? 

vilket lärosäte? 

Kan du berätta lite kort om din arbetsplats? 

Vad vet du om Dyslexi? 

 

Information 

Hur många elever finns det totalt inom ditt arbetsområde?  

Hur många har Dyslexi? 

Hur får du information om elever med Dyslexi? 

Hur tycker du att denna information brukar vara? 

Brukar det stå eller uttalas något kring speciella behov av studie- och yrkesvägledning? 

 

Vägledning 

Påverkar Dyslexin hur du vägleder personen?  

Skulle du vilja förändra din vägledningsmetod med tanke på elever med Dyslexi? 

Utgår du från några speciella teorier i arbetet med elever med Dyslexi? 

Finns det något du saknar i studie- och yrkesvägledningen av dessa elever? (T.ex. material, 

kompetens, utbildning, resurser och ökad forskning) 

Anser du att det finns några begränsningar för elever med Dyslexi 

Finns det något program du skulle avråda en elev att söka/gå utifrån sin Dyslexi 

Finns det något program du skulle rekommendera en elev att söka/gå utifrån sin Dyslexi? 

VARFÖR? 

 

Samarbete 

Vad är skolledningens syn på vägledning av elever med Dyslexi? 
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Samarbetar du med övrig personal kring dessa elever? 

Har du några tankar om bättre samarbete behövs med övriga lärare/pedagoger kring dessa 
elever? 

Sker något specifikt (som skiljer sig från övriga elever) samarbete med föräldrar kring 

vägledningen av elever med Dyslexi? 

Har du egna förslag på förbättringar? 

 

Frågor om studie- och yrkesval   

Hur kan Dyslexi påverka studie- och yrkesval?  

Hur upplever du att attityder till studie och yrkesval är hos elever med Dyslexi?  

Vad skulle kunna gynna elever med Dyslexi i deras studie och yrkesval? 

Vad skulle kunna hämma elever med Dyslexi i deras studie och yrkesval?  

Hur ser eleverna på sina möjligheter i studie- och yrkesval? 

Hur kan självuppfattning i förhållande till arbete se ut för dessa elever? 

Hur tänker du kring individens bakgrund kopplat till studie- och yrkesval för elever? 

Hur kan yttre påverkansfaktorer inverka på studie- och yrkesval för elever med Dyslexi?  

 
 


