
Vägledarnas arbete och vägledningsmetoder 
gentemot elever med särskilt stöd

– En studie om hur vägledare vägleder elever med Läs- och skrivsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter till sina val av fortsatt utbildning/yrke.

Ulrica Johansson
UMEÅ UNIVERSITET                                                                     
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap                            
Examensarbete, 15hp,                                     
Studie- och yrkesvägledarprogrammet, 180 hp
Handledare Gunnel Grelsson



Abstrakt

Syftet med studien var att skapa en förståelse för hur studie– och yrkesvägledarnas arbete och 
vägledningsmetoder  ser  ut  för  elever  med läs-  och  skrivsvårigheter,  samt  för  elever  med 
koncentrationssvårigheter. Jag har gjort en kvalitativ undersökning med fem utbildade studie- 
och  yrkesvägledare  i  fem norrländska  kommuner  i  Sverige.  Jag  använde  mig  av  digitala 
intervjuer. Utgångspunkten i undersökningen var att ta reda på vilka vägledningsmetoder som 
används, hur samarbetet med vårdnadshavarna och övriga pedagoger på skolorna ser ut, samt 
undersöka  vilka  utbildningar  och  kompetenser  studie-  och  yrkesvägledarna  besitter. 
Vägledningsmetoderna  som  används  visade  sig  inte  vara  några  fastlagda  metoder,  olika 
välbeprövade och erkända metoder används utifrån den enskilde individens behov. Det visade 
sig att skollagen, Lgr 11 och styrdokumenten har betydelse i hur de arbetar. Samarbetet med 
vårdnadshavarna och de övriga pedagogerna visade sig vara mycket viktigt. När det gällde 
utbildning och påbyggnadsutbildningar visade det sig att utöver utbildningen till studie- och 
yrkesvägledare,  hade  individerna  som deltog  i  undersökningen  i  övrigt  mycket  blandade 
kunskaper.  
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