
1. Inledning
 
1:1 Introduktion

I alla skolor finns det elever som av olika skäl är i behov av särskilt stöd för att de ska nå 
skolans uppsatta mål i enskilda ämnen. Det rör sig ofta om elever som har fysiska, psykiska, 
medicinska,  sociala/psykosociala  eller  inlärningssvårigheter,  koncentrationssvårigheter  och 
läs- och skrivsvårigheter som kräver att åtgärder sätts in i form av särskilt stöd. Mitt intresse 
för att stödja elever i behov av särskilt stöd på grund av koncentrationssvårigheter ligger mig 
varmt om hjärtat. 

Jag som ung utbildad barnskötare på 80-talet, stötte för första gången på barn/elever som 
hade särskilt stöd pga. koncentrationssvårigheter inom förskolan, där jag fick arbeta som extra 
resurs ibland. Mitt intresse för att arbeta och stödja dessa barn kom att bli något som låg mig 
varmt  om hjärtat  redan då.  När  det  gäller  mitt  intresse  för  just  läs-  och  skrivsvårigheter 
(dyslexi), så kom det sig av att jag för några år sedan läste en artikel om en vuxen man som 
berättade att han klarade sig igenom grundskolan och gymnasieskolan utan att någon lärare 
reflekterat  att  han var ordblind (dyslektiker).  Han fick som vuxen börja lära sig läsa och 
skriva. Det fick mig att fundera över hur något sådant kan ske?
 Men för att göra denna undersökning skulle det ta ytterligare några år. När jag precis hade 
börjat studera till Studie- och yrkesvägledare väcktes intresset åter till liv. 
 

1:2 Bakgrund

Nilsson  (2005)  skriver  i  sin  avhandling  ”I  vems  intresse”  att  i  många  sammanhang  har 
människans möjligheter att välja och påverka sin levnadsbana diskuterats. Upprepade gånger 
under  det  senaste  århundradet  har  frågan  aktualiserats  om och  om igen  i  anslutning  till 
människors val av utbildning, yrke och arbete. I årtusenden frågades det inte om några val av 
yrkesroller och än mindre av utbildning. Det flesta av människorna, fick då sin roll utpekad 
eller så blev det socialiserade in i sin roll. Först vid övergången från jordbrukarsamhället till 
industrisamhället började aktörerna i samhället successivt se över och agera i frågorna om 
människornas studie och yrkesval. Industrisamhällets krav på önskad arbetskraft var orsaken 
till detta. Men det dröjde innan professionellt studie- och yrkesvägledning blev organiserat i 
Sverige. Nilsson Runström (2011) nämner att de människor som saknar gymnasieutbildning 
riskerar att möta arbetslöshet. Insatser i förskola och skola har visat sig vara lika lönsam för 
individen som för samhället. Enligt Lgr 11 ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och 
stödja elever i behov av särskilt stöd. De ska samverka för att göra skolan till en god miljö för 
lärande och utveckling. Skolan ska se till att eleverna får en utbildning av hög kvalitet och ha 
ett  bra  underlag  för  att  välja  fortsatt  utbildning.  Förutsatt  att  samverkan sker  mellan  den 
obligatoriska skolan och gymnasieutbildningar som eleverna fortsätter till. Det är även viktigt 
med  samverkan  mellan  arbetsliv  och  närsamhället.  Kraven  på  utbildning  har  ökat  på 
arbetsmarknaden och skolans uppdrag blir viktigare. De ska hindra att svårigheter uppstår och 
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de ska medverka till barnets positiva utveckling. När nödinsatser inte fungerar, när konflikter 
uppstår eller när förväntningar på elever är för låga så kan skolan vara en riskfaktor. En god 
pedagogisk miljö gynnar alla elever, men för de elever som lever i utsatthet och barn med 
särskilt  stöd  kan  det  ha  livsavgörande  betydelse.  Bemötanden,  värderingar,  attityder  och 
förhållningssätt från skolan har en stor påverkan på utsatta elever och elever med särskilt stöd. 
Skolan måste ha kunskap och redskap för att kunna möta barns olikheter (Nilsson Runström, 
2011). Vidare nämner Nilsson Runström (a.a.) att det är viktigt med samarbetet mellan hem 
och skola. Dessa ska samarbeta kring elevens utveckling från skolstart och flera år framåt. 
Vårdnadshavarna  ska  ha  full  insyn  över  sitt  barns  skolgång,  genom  utvecklingssamtal, 
elevvårdskonferenser och när utvecklingsplaner, åtgärdsprogram upprättas för barnet (Nilsson 
Runström, 2011). 

Mängden kommunikationsformer har alltså ökat i takt med kraven att orientera och välja i 
den stora mångfalden. Att välja och känna till valmöjligheterna och kunna se sig själv som en 
valbar  person  i  en  rad  sammanhang  ger  konsekvenser  på  grund  av  rörligheten  och 
välståndsökningen i samhället.  Men väljandet kan vara jobbiga beslut att ta. Dessa ständiga 
situationer vi befinner oss i där vi måste och kan välja, kan vara lika svåra som situationer där 
det  inte  finns  utrymme  för  individuella  val.  Situationer  ser  olika  ut  för  alla  människor, 
ekonomiska, geografiska, sociala, kulturella faktorer påverkar valmöjligheterna. Skolans mål 
enligt Lgr 11 är att varje elev ska kunna ta ställning och granska sina valmöjligheter när det 
berör  frågor  som  gäller  den  egna  framtiden.  De  ska  ha  inblick  i  arbets-,  kulturliv  och 
föreningsliv i närsamhället. De ska ha kännedom om sina möjligheter till fortsatt utbildning i 
Sverige och i andra länder. Studie- och yrkesvägledarnas uppgift är att se till att informera 
eleverna  inför  fortsatt  utbildning  och  yrkesinriktning,  särskilt  uppmärksamma elever  med 
funktionsnedsättning och ge dem stöd till utbildning och yrkesinriktning. Samt att studie- och 
yrkesvägledarna ska vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande 
insatser (www.skolverket.se). 
Sociala, kulturella, ekonomiska och geografiska faktorer påverkar individens valmöjligheter. I 
dag tycks klyftan tendera att öka mellan de ungdomar som har mycket att välja på och de som 
har begränsade valmöjligheter. Att leda samtal, kommunicera och informera och vägleda har 
blivit betydelsefullt i en rad yrken. Det ställs krav på professionalitet på de pedagoger och 
övriga, som företräder skolor, vården och inom andra sektorer. De krav som ställs på dessa 
yrkesutövare utöver deras kunskaper inom sin utbildning är att de ska klara av att möta alla 
klienter professionellt och ansvara för det mötet (Hägg & Kuoppa, 1997).
Gruppen barn i behov av särskilt stöd ökar och blir större. Resurserna räcker inte alltid till. 
Det finns många olika typer av funktionsnedsättningar och det är viktigt för pedagogerna att 
veta hur man ska stödja dessa elever på rätt  sätt.  Det finns cirka 25 procent elever i  den 
svenska skolan som är i behov av särskilt stöd, delar av sin skoltid eller under hela sin skoltid. 
Åtgärdsprogram upprättas till de flesta elever och de får stöd, men inte alla. För de elever som 
är i risk att inte nå målen i skolan är det skolans skyldighet att utreda elevens behov av särskilt 
stöd (Nilsson Runström, 2011). 
Olsson & Olsson (2007) nämner att idag utsätts barn och ungdomar för många nya impulser 
och  intryck  genom  TV  och  massmedier.  De  får  se  och  höra  många  upprörande  och 
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skrämmande världshändelser  ända in  i  sin trygga hemmiljö.  För barn och ungdomar med 
koncentrationssvårigheter  kan det  bli  svårt  att  ta  in  och förstå  sammanhang och samband 
mellan upplevelser och erfarenhet.  Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter  har 
besvär  med  att  fokusera  och  hålla  uppmärksamheten  uppe.  De  kan  uppfattas  som  att 
barnet/ungdomen  inte  lyssnar  på  instruktioner  och  uppmaningar.  Det  beror  inte  på  att 
barnet/ungdomen  inte  förstår  utan  han/hon  klarar  inte  av  att  hålla  uppmärksamheten 
tillräckligt  länge  för  att  ta  till  sig  informationen.  Skolarbetet  blir  ofta  lidande  eftersom 
barnet/ungdomens ouppmärksamhet på detaljer leder till slarvfel. Vanligt är att de glömmer 
och tappar bort saker som t.ex. kläder, böcker. De har svårt att organisera och planera sin 
vardag med skolan och allt som ska fungera. Koncentrationen räcker ofta en kort stund om 
ämnet inte är  tillräckligt  spännande.  Att  hålla fokus är  svårt  om de distraheras av annat i 
omgivningen.  Koncentrationsförmågan  kan  variera.  Tonåringar  med 
koncentrationssvårigheter  kan  ofta  känna  att  de  misslyckats  på  många  områden.  Deras 
ambitioner är ofta låga när det gäller sin syn på sina skolresultat och på sitt framtida vuxenliv 
(Olsson  &  Olsson,  2007).  Barn  med  läs-  och  skrivsvårigheter  kan  ha  svårigheter  med 
språkförståelsen, att imitera tal och uppfatta och särskilja vissa av de enskilda språkljuden. 
Elever kan även ha svårigheter med att läsa hela ord och kunna se och känna igen ett ord i sin 
helhet eller ha svårigheter med att visuellt uppfatta ordningsföljden av bokstäver i en text. 
Människor med läs- och skrivsvårigheter har även problem med att lära sig saker utantill, 
svårt  att  hålla  information  i  det  verbala  korttidsminnet.  Sohlman  (2000)  nämner  att 
gemensamt  för  de barn  som har  läs-  och skrivsvårigheter  är  att  de ofta  upplever  en stor 
frustration och besvikelse. De förlorade framgångarna gör att många barn tappar tron på sig 
själv och det innebär att de känner stor oro inför att gå i skolan och för att lära sig läsa och 
skriva  (Bjar  & Lidberg,  2003).  Enligt  Lpo 94  i  skolans  värdegrund  och  uppdrag  och  en 
likvärdig utbildning sägs att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov.  En likvärdig utbildning innebär alltså inte att utbildningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Den ska med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenhet, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta möjligheter till 
lärande  och  kunskapsutveckling.  Vidare  menas  att  hänsyn  ska  tas  till  elevernas  olika 
förutsättningar och behov.  Det finns olika vägar att nå målen för utbildning. Om den enskilde 
skolans utveckling sägs vidare att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot 
de uppställda målen. Huvudmannen är den som ansvarar för att detta sker. Vidare sägs här, att 
den  dagliga  pedagogiska  ledningen  av  skolan  och  lärarnas  professionella  ansvar  är 
förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen 
ständigt prövas, resultat följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 
När det gäller elevernas ansvar och inflytande gäller de demokratiska principerna att kunna 
påverka, ta ansvar och vara delaktig vilket ska omfattas alla elever (Lpo 94). 
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1:3 Begreppsförklaringar

Koncentrationssvårigheter
Kadesjö (2001) nämner orsaker  till  koncentrationssvårigheter och delar in  dem i  tre olika 
typer av koncentrationssvårigheter: Sekundära, situationsbundna och primära svårigheter.
Sekundära koncentrationssvårigheter: När koncentrationssvårigheten är en följd av brister i 
miljön under barnets uppväxtmiljö t.ex. stressfaktorer. Barnets tankar och känslor kan upptas 
av funderingar kring vad som pågår i familjen eller av minnen av dramatiska händelser de 
varit med om. När barnet ska koncentrera sig på en uppgift så är tankarna upptagna med 
annat, följden blir att de inte kan koncentrera sig på uppgiften. Om barnet får hjälp med dessa 
faktorer kan de komma över sina svårigheter. Situationsbundna koncentrationssvårigheter: En 
del barn har svårt att koncentrera sig i vissa situationer men kan koncentrera sig bra i andra 
situationer. Det kan t.ex. vara om det får en uppgift som hon/han inte klarar av på grund av att 
det inte stämmer överens med barnets förutsättningar eller tidigare erfarenheter. Barnet tappar 
motivationen och får svårt att koncentrera sig. Situationer då barnet är beroende av en väl 
fungerande motorik kan leda till  svårigheter.  Barn med perceptionssvårigheter  (samla och 
ordna sinnesintryck) kan bete sig okoncentrerade och splittrade när det gäller att snabbt tolka 
och  förstå  sin  situation  som de  befinner  sig  i.  Primära  koncentrationssvårigheter:  Är  ett 
biologiskt betingat tillstånd, det är medfött eller tidigt förvärvade brister i hjärnan. Barnet har 
svårt att skilja på vad som är väsentligt och mindre väsentligt. Koncentrationssvårigheterna 
uppkommer i de flesta situationer som ställer krav på prestation och anpassning. Dessa barn 
har ofta problem med språk, motorik, kognition och perception (Kadesjö, 2001).
 
Läs- och skrivsvårigheter
 Cirka fem procent av Sveriges befolkning lider av dyslexi med stark ärftlighetsfaktor. Första 
tecknen på dyslexi är svårigheter med att känna igen ord, brist på flyt  i  läsningen och att 
förväxla ord som är snarlika (t.ex. dela och leda). Det är även vanligt att man hoppar över 
rader i texten eller att återgå till texten i raden som man läst nyss. Man kan dela in dyslektiska 
problem i tre grupper:

1. Bristande fonologisk medvetenhet (svårt att skilja på ljud, uppfatta rim), vanligast 
bland dyslektiker.

2. Bristande arbetsminne (minns inte det man nyss läst).
        3.   Bristande fonologisk ordmobilisering (tar lång tid att hitta ett ord i sitt ordförråd) 
(www.forskning.se http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/).
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2. Problemformulering
 
2.1 Syfte och frågeställningar

Målet med denna undersökning är att undersöka på vilket sätt studie- och yrkesvägledarna 
vägleder  elever  med  koncentrationssvårigheter  och  läs-  och  skrivsvårigheter,  vilka 
vägledningsmetoder  som  används.  Ett  annat  syfte  är  att  undersöka  hur  studie-  och 
yrkesvägledarna  samarbete  med  de  övriga  pedagogerna  på  skolan  och  elevernas 
vårdnadshavare  fungerar,  samt  vad  studie-  och  yrkesvägledarna  har  för  kunskaper  och 
utbildning om elever med koncentrationssvårigheter och läs-  och skrivsvårigheter.  Studien 
utgår från följande frågeställningar:

• Beskriv på vilket sätt du vägleder elever med koncentrationssvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter?

• På vilket sätt samarbetar du med övriga pedagoger på skolan samt vårdnadshavarna, 
när det gäller elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter och 
hur genomförs det?

• Vilka  utbildningar/kunskaper  rörande  elever  med  koncentrations-,  läs-  och 
skrivsvårigheter har studie- och yrkesvägledarna?

3. Tidigare forskning
 
Tillförlitliga forskningsresultat finns om skicklig vägledning som bidrar till att individuella 
behov  tillfredsställs.  Peavys  (1998)  vägledningsmetod  har  visat  sig  överlägsen  alla  andra 
metoder. Fortsatt menar han på att det finns många förklaringar till det. Han menar dock att 
vägledarens ”personlighet” är lika viktig som den metod man använder sig av. En annan orsak 
är att människor som söker vägledning ofta har speciella och olika behov. 

Om vägledaren håller sig till en konventionell (stel) vägledningsmetod kan det finnas risk 
att vägledaren misslyckas och blir  för begränsad för att tillmötesgå klientens sökande och 
behov. Han menar på att de flesta vägledningsmetoder har gemensamma drag och betonar att i 
de flesta vägledningsmetoderna är det god vägledningsrelation och kommunikation mellan 
vägledare och klient som är det viktiga. 
Nilsson (2005) nämner att forskning om svensk studie- och yrkesvägledning är begränsad. 
Forskning som bedrivs om studie- och yrkesvägledning sker inte i egen disciplin vid svenska 
högskolor  och  universitet  utan  bedrivs  inom  olika  ämnesområden  som  t.ex.  sociologi, 
pedagogik  och  psykologi.  Man  måste  kunna  särskilja  forskning  om  studie-  och 
yrkesvägledning och forskning om yrkesval. 
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Den yrkesvalsforskning som bedrivits har inriktats mot yrkesval utifrån social bakgrund, 
kön  etc.,  ofta  som  ett  underlag  till  statens  intresse.  Forskning  om  skolans  studie-  och 
yrkesvägledning i praktiken har bedrivits kring den svenska skolans SYO-funktion och har 
begränsats  till  studier  av  studie-  och  yrkesvägledarens/SYO-konsultens  arbetsuppgifter. 
Forskning  om  studie–  och  yrkesvägledningssamtalet  har  behandlats  i  många  arbeten 
tillexempel arbeten med internationell inriktning som för svensk vägledning haft betydelse. 
Forskning om skola – arbetsliv har enligt Nilsson (a.a) två utgångspunkter, den ena utgår från 
strukturell  förändring  i  utbildning  och  arbetsmarknad  och  den  andra  är  mer  inriktad  på 
individen  med fokus  på  ungdomars  livsstil  och  valstrategier  och skolans  betydelse  (roll), 
denna berör studie- och yrkesvägledningen på ett tydligare sätt. Nilsson (a.a.) talar om ett 
antal frågor som återkommit i debatten om skolans studie- och yrkesvägledning. Målfrågor, 
innehållsfrågor och organisatoriska frågor. Enligt Nilssons uppfattning har målfrågor att göra 
med  vad  skolans  studie-  och  yrkesvägledning  ska  uppnå.   Jakobsson  (2002)  hävdar  att 
eleverna  ska  ha  stöd  utifrån  enskilda  behov  och  förutsättningar,  oberoende  av  svårighet. 
Stödinsatser  kan inte  utformas lika för alla.  Specialpedagogiken som ett  tvärvetenskapligt 
kunskapsområde  och  forskningsfält  där  teorierna  utgår  från  psykologiska,  filosofiska, 
medicinska, sociologiska och pedagogiska ideologier. Vidare menar Jakobsson (a.a) att det är 
problematiskt att definiera specialpedagogiken med en betydelse eftersom det beror på vilket 
perspektiv man utgår ifrån. Specialpedagogikens framväxt har varierat över tid. Från dåtida 
snäv  normaliseringsfråga  till  i  dag  ett  mycket  aktuellt  ämne  med  syftet  att  skapa 
förutsättningar för alla elever i den ordinarie undervisningen i skolan. 

Den här typen av frågor har förekommit under tidigare år men de har sällan diskuterats i 
debatter. En återkommande central fråga som tagits upp i debatten, men inte tagits på allvar är 
vad  studie-  och  yrkesvägledarna  ska  ha  som  sin  utgångspunkt  i  sitt  arbete,  är  det 
arbetsmarknadens  eller  samhällets  behov  och  krav,  eller  är  det  individens  intresse  och 
önskemål som skall vara viktigast? (Nilsson, 2005).
 Ogden (2003) menar att genom att individanpassa uppgifter utifrån elevens funktionsnivå i 
varierande  grad  av  assistans  samt  med  varierande  former  av  presentationsmoment  som 
exempel  skriftligt,  muntligt  eller  bildligt  ges  eleverna  möjlighet  att  utvecklas.  Skolans 
strukturering  och  arbetsmoment  bör  vara  tydliga  och  överrensstämma  med  elevens 
förväntningar för att inte orsaka förvirring och missförstånd. Vidare lyfter Ogden (a.a.) fram 
vikten av att struktur är viktig från skoldagens start till skoldagen slutar. Det är viktigt att 
eleverna får skoldagens upplägg tydligt presenterad med tydliga motiveringar av vad som ska 
göras  under  dagen,  av  varje  enskilt  moment.  Syftet  med  strukturerad  undervisning  och 
lärandemiljö är att skapa trygghet och en förutsägande miljö för elever i behov av särskilt 
stöd. Ogden (a.a.) menar vidare att man skapar mening och samband mellan elevens egen 
tankestruktur och erfarenheter i förhållande till det som förväntas av eleven (Ogden, 2003). 
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4. Teoretiska perspektiv

4:1 Bourdieu sociologi och begreppet ”habitus”

Enligt Peavy (1998) är syftet med vägledning val av utbildning och yrke och därmed hjälpa 
människor att acceptera, utvärdera och förändra olika sidor hos sig själv, som att hjälpa dem 
skaffa en bättre kontroll över sin tillvaro. Vägledning är inte detsamma som terapi, fast det 
finns likheter. Vägledning handlar inte om att bli frisk, men att försöka hjälpa individen att 
lösa problem som praktiska saker som är konkreta i människans tillvaro t.ex. val av vilket 
yrke  eller  vilken  utbildning  de  ska  välja.  Även  handlar  det  om  att  förbättra  och  bygga 
relationer till andra människor (Peavy, 1998). Konstruktivistiskt tänkande inriktas på att man 
skapar förändring, att man inte använder sig av fastlagda metoder. Man vill hela tiden skapa 
nya vägar till nya alternativ inom områden att utforska, så att individen ska kunna hitta flera 
vägar, bli mer flexibel och få mer meningsfulla former inom sig själv. Vidare nämner Peavy 
(1998) sin kollega Kurt Levin som med begreppet Levnadsrum, menar att individen befinner 
sig i ett eget mentalt rum, psykiskt och sociologiskt som är som en mall för hur vi människor 
tolkar, uppfattar världen och oss själv och vårt förhållande till andra. En kompass som visar 
oss vägen för hur vi agerar. Den byggs på våra livserfarenheter och upplevelser som vi har om 
fördomar, idéer, trosuppfattningar, vanor, värderingar och inlärda beteenden som gör att vi lär 
oss hitta i vår sociala tillvaro. Dessa levnadsrum består av fyra semantiska regioner:

1. Relationer och intimsfären
2. Arbetet och inlärningen
3. Hälsan och kroppen
4. Andliga dimensionen

Vill man förändra något i en människas känslor, värderingar, medvetenhet eller kunskap så 
ska man vara medveten om att den som man ska påverka ska själv ska få vara med i processen 
och delta aktivt. Då bör man använda sig av aktivitetsorienterad vägledning, en gemensam 
metod för konstruktivitet. Förändring sker bäst genom att människan själv engagerar sig i ett 
projekt som är personligt meningsfullt oavsett om denne är för sig själv. Habitus, ett begrepp 
som lanserades av Pierre Bourdieu, och som är besläktat med ”levnadsrum” – ett resultat av 
en organisationsstrategi hos människan som försöker förstå och greppa sin situation om vad 
som pågår i dennes liv. Det är ett system i individens process som gör att denne kan stärkas att 
hantera ständigt föränderliga villkor och upplevelser.

Vad  bör  vägledarens  ”habitus”  och  levnadsrumsinfluerande  innefatta.  Vilket 
förhållningssätt bör vägledaren ha till de vägledningssökande och övriga som söker hjälp? För 
att  öppna  dörrar  till  andra  människors  levnadsrum  finns  det  grundläggande  tumregler  i 
vägledningsstrategier som Peavy (a.a.) beskriver nedan:

• Förberedelser  -  genom  att  acceptera  att  klienten  kan  vara  olik  dig  själv,  i 
sinnelagbehov, socialstatus, känslotillstånd, kulturnormer och kommunikationssätt. Se 
till att det är lugnt omkring er, mötesplatsen ska vara ombonad och trevlig och vänlig. 
Fundera över din egna psykiska stabilitet och var extra vaken och iakttagande om du 
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redan fått ett första intryck, så att du får ett intryck som blir fräscht, av klienten.

• Var  medveten  om  kulturnormer  när  du  hälsar  och  inleder  kontakt -  Vilken 
hälsningsritual har klienten. Individer har olika sätt att hälsa och tilltala varandra på 
utifrån olika kulturer och kan skilja sig åt.

•  Följ  principen  ”först  personen,  sedan  problemet” –  Visa  respekt  för  klienten. 
Fråga om hälsan eller om familjen. Skapa trygghet, tillit och en personlig atmosfär i 
vägledningssituationen innan ni börjar dryfta problemen. 

• Anpassa ditt språk och ordförråd efter motpartens – Vardagligt språk, helst. Så det 
inte blir så strikt byråkratiskt. Var konkret och ge exempel hellre än strikt teoretisk. 
Locka fram berättelser och ge inga omdömen och dra inga slutsatser.

• Se till att ha gemensamma beröringspunkter med den andra – Var ärlig och säg att 
du  också  kan  ha  fel  och  inte  alltid  har  bästa  lösningen  på  livets  problem.  Att 
åstadkomma samhörighet bidrar till att kommunikationen fungerar smärtfritt och med 
ömsesidig respekt. 

• Använd  varierad  kommunikation -  Dina  ord  kompletteras  med  en  respekt  och 
medvetenhet  om  skillnaden  mellan  er  båda.  Ha  tålamod  och  var  en  noggrann 
iakttagare. Turas om att prata och respektera den andra när den talar och hjälp denne 
på traven att öppna sig, om det behövs. Viktigt att lyssna och tiga. Tala i vardagsspråk 
inte som specialist. Lyssnandet ska präglas av tillit och ta det klienten säger på allvar 
och se det ur dennes perspektiv.  

• Vikten  av  att  inte  veta –  Det  sista  som  kan  ge  dig  tillträde  till  någon  annans 
levnadsrum är att spela rollen att vara den som inte vet och låt klienten lära dig. Låt 
denne berätta om sig och sin situation, sina behov och bekymmer som han tror att han 
mår bättre av när han öppnat sig för dig. Vägledare som betraktar sig som experter 
eller rådgivare har svårt att leva upp till detta (Peavy, 1998). 

Brodin & Lindstrand (2010) nämner Bronnfenbrenners ”teori” om omvärldens samspel med 
individen.  Barn kan påverkas olika när de utsätts för psykologisk och sociokulturell  miljö 
ihop med dess ärvda utrustning,  grundläggande beteende,  reaktion och mönster.  Att  se på 
tillvaron på detta sätt kan vara ett sätt att förstå hur olika delar i ett barns livsmiljö hänger 
ihop. Speciellt när barn far illa och kräver extra resurser från skolan. Att bara en viss sorts 
påverkan  skulle  leda  till  en  speciell  utveckling  är  det  svårt  att  uttala  sig  om,  enligt  den 
utvecklingsekologiska modellen.

Det  sker  en  fortlöpande  utveckling  av  miljön  och  även  individer  förändras.  Dessa 
samhällsförändringar påverkas genom politiska beslut och tilldelningen av resurser som i sin 
tur strukturerar upp delar av den livsmiljö som finns runt barnet.  Vidare menar Brodin & 
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Lindstrand (a.a.) att det är viktigt med kontakten mellan olika system när det gäller barn med 
skolsvårigheter.  Brodin  &  Lindstrand  menar  också  att  förståelsen  och  kommunikationen 
mellan de olika primärsystemen är mycket viktiga. 

4:2 Klientcentrerad teori

Kirschenbaum  &  Henderson  (1989)  nämner  Carl  Rogers  klientcentrerade  teori,  han 
utvecklade studie- och yrkesvägledningen från testets och matchningens tid till att fokus lades 
på individens behov. Vidare nämner (a.a.) utformandet av Rogers teori där han framhävde 
samtalet som vägledarens viktigaste verktyg. Samtalet blev en metod för ökad självkännedom 
för den sökande som på så vis blev bättre på att kunna fatta väl avvägda beslut. Vidare menar 
Rogers att vägledarens roll skulle vara icke styrande och lyssnande i motsats till tidigare roll 
som ledande och diagnostiserande. Individen är själv experten och kan själv lösa sina problem 
och vägledarens roll är den lyssnande. Vidare nämner Kirschenbaum & Henderson (a.a.) att 
Rogers betonar tre utmärkande drag för vägledarens roll: Vägledaren ska acceptera individens 
känslor och tankar, vara ärlig i sina reaktioner och handlingar och inneha empatisk förmåga. 
Vägledaren ska stödja  den sökande till  att  känna sig  mer  självsäker  och  tro  på sig  själv. 
Kirschenbaum  &  Henderson  (a.a.)  menar  att  den  klientcentrerade  teorin  ska  hjälpa  den 
sökande till att acceptera sig själv och se möjligheter. 

5. Studiens upplägg och genomförande

Här  beskrivs  studiens  metodologiska  överväganden,  valet  av  kvalitativ  studie,  urval, 
genomförande, bearbetning av material, tolkning och analys, etiska överväganden

5.1 Metod

Jag har valt att använda mig av den kvalitativa intervjun som lämplig metod. I mitt fall valde 
jag digitala intervjuer, enligt Svenningson m.fl. (2003) där intervjun utförs genom E- post (en 
form av asynkron interaktion).  Intervjuaren skriver  frågor  och väntar  på svar.  Kvalitativa 
forskningsintervjuer  om känsliga saker kan med fördel ske genom internet,  eftersom man 
kommer  ifrån  skamkänslor  som  är  förbundna  med  den  synliga  kroppen.  Datorstödda 
intervjuer  har  fördelar  och  lämpar  sig  för  vissa  syften  men  är  olämplig  för  andra  Kvale 
(1997). Kvale (a.a.) nämner att i ett intervjusamtal lyssnar forskaren till individers berättelser 
om sina åsikter, liv och synpunkter. De får berätta med egna ord om sin arbetssituation. Kvale 
(a.a.) menar vidare att med den kvalitativa forskningsintervjun försöker man förstå världen ur 
den intervjuades syn och utveckla mening av människors erfarenheter. Jag har använt mig av 
en  kvalitativ  metod  som kännetecknas  av  att  man  inte  använder  siffror  eller  tal  utan  av 
språkliga formuleringar som är skrivna (eller talade). 
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5.2 Urval

Studiens  informanter  var  totalt  fem  utbildade  studie  -  och  yrkesvägledare  på  olika 
grund/gymnasieskolor i norra Sverige. Studien koncentrerade sig endast på hur studie- och 
yrkesvägledare vägleder elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter 
till deras val av utbildning/yrke. Detta urval av informanter valdes slumpmässigt och av de 12 
som jag skickade ut förfrågan till var de dessa fem som tackade ja till att ställa upp på en 
intervju via mejl (2012-07-09).

5.3 Genomförandet

Jag  kontaktade  informanterna  till  min  intervju  med  ett  utskick  till  tolv  studie-  och 
yrkesvägledare på olika kommuner, via E – post om de ville medverka i min undersökning. 
Jag fick positiva svar av fem stycken. Sedan kontaktade jag dem telefonledes för att ge dem 
vidare instruktioner, övrig information, innan utskicket av forskningsfrågorna. Sedan skickade 
jag mina forskningsfrågor och mitt syfte med undersökningen till mina informanter via E-
post.  (Se bilaga 3).  Informanterna  har  i  min studie  utlovats  konfidentiell  muntligt  vid  ett 
tillfälle  telefonledes  och  blev  även informerade  om att  deltagandet  i  studien var  frivilligt 
(2012-07-12).  Utgångspunkten  i  mitt  val  av en  kvalitativ  metod där  jag använde mig  av 
digitala intervjuer, valdes för att kunna nå ut till så många informanter som möjligt till att 
delta i min studie. För att få en bredd på informanterna. Fördelar med Internetintervjuer är 
även att det inte förekommer några geografiskt hinder, informationen kan skrivas, skickas och 
läsas  i  egen  takt.  Genom  att  man  använda  tiden  på  ett  effektivt  sätt  sparar  man  tid. 
Svenningsson, Lövheim & Bergqvist (2003) nämner bland annat om att digitala intervjuer på 
nätet  skiljer  sig  jämfört  med intervjuer  som görs  utanför  nätet.  Den viktiga skillnaden är 
själva dokumentationen av intervjun som sker direkt  och inte  medialt,  som exempel  med 
bandspelare. Den analytiska delen som en transkribering av intervjun innebär, när det talade 
ordet ska översättas till skrift blir inte aktuell när intervjun sker på internet. Fördelen är att få 
informantens ord direkt och oredigerat. Man kan nyttja tiden på ett effektivt sätt och man når 
ut  till  grupper som man inte annars skulle  kunna nå,  alltså digitala intervjuer  utgör inget 
geografiskt  hinder.  Det  är  dessutom  tidsmässigt  och  ekonomiskt  fördelaktigt  .  Jag  som 
intervjuare kan på så  sätt  skicka frågor på en tid  som passar  mig och informanterna.  En 
nackdel är att skriftliga intervjuers svar är beroende på informantens förmåga att uttrycka sig 
skriftligt.  Det  finns  även nackdelar  med datamedial  kommunikation  eftersom man missar 
ansiktsuttryck och kroppsspråk och tonfall, det kan bli svårt för mig som intervjuare att kunna 
tolka budskapet. Det finns alltså vissa nackdelar med digitala intervjuer då man inte har en 
fysisk  intervjuperson,  men  det  kan  även  bidra  till  en  bättre  kvalitet  i  forskningen  enligt 
(Svenningsson, Lövheim & Bergqvist,  2003).  Vidare menar författarna att  fördelarna med 
digitala  intervjuer  är  att  meddelanden kan skrivas,  skickas och läsas  i  egen takt  både för 
intervjuaren som informanten. Intervjuaren kan tänka igenom frågorna och informanten har 
tid på sig att läsa igenom frågorna och formulera sina svar noggrant och reflektera över sina 
svar. (a.a.) 
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5.4 Bearbetning av material

I  de  kvalitativa  intervjuerna  så  höll  jag  mig  till  de  etiska  reglerna  jag  angav  källor  och 
klargjorde när jag citerat någon. Jag har varit ärlig och hänvisar till litteratur och övriga källor. 
Trost  (1997)  nämner  att  vad  gäller  kvalitativa  intervjuer  ska  man  hålla  sig  till  de  etiska 
reglerna,  ange källor,  klargöra när  vi  citerar  någon,  vara ärliga,  hänvisa till  litteratur  och 
övriga källor. Enligt Trost (a.a.) finns det inte i övrigt någon uppsättning spelregler när man 
bearbetar,  analyserar  och  tolkar  dem.  När  det  gäller  analyserna  av  intervjuerna  och 
sammanfatta informanternas svar valde jag att ha en smula distans till  intervjuerna för att 
kunna börja analysera dem. Trost (a.a.) nämner också att man kan ha en smula distans till 
intervjun för att kunna börja analysera den. Med kvalitativa intervjuer vill man med analyser 
av materialet få fram olika beteenden och mönster och vidare nämner Trost (a.a.) att har man 
själv gjort intervjuerna så kan man sitt material, men man ska inte ta ett svar för givet. Man 
ska syna det kritiskt i meningen undersökande, akta sig för att föreställa sig endast ett sätt att 
bearbeta sitt material. Det finns många andra möjligheter. Något som jag gjort och beaktat när 
jag analyserat mitt material.
Den metod jag valde för att analysera intervjuerna är meningskoncentrering. Metoden består 
av fem steg för att bilda sig en uppfattning om intervjuernas innehåll: 1. Läser intervjuaren 
igenom intervjutexten. 2. Sedan ringas textens meningsenheter in, som är de delar jag anser 
vara relevanta  för  studien.  3.  Sammanfatta  det  centrala  temat  för varje meningsenhet  och 
utifrån dessa teman 4. Söka svar på det som stämmer överrens med studiens frågeställning. 5. 
Sammanfatta de viktiga delarna i intervjun till egen text (Kvale, 1997).

5.5 Studiens Trovärdighet, Reliabilitet och validitet

När det gäller reliabilitet och validitet så anser Kvale (1997) att validiteten hänför sanningen 
och  riktigheten  i  det  som  sägs.  Han  skriver  att  det  i  ett  bredare  perspektiv  hänför  sig 
validiteten  till  den  utsträckning  i  vilken  en  metod  undersöker  det  den  var  avsedd  att 
undersöka. I frågan om studiens validitet anser jag att valet av digital intervju som en metod 
att inhämta information om hur studie- och yrkesvägledarna vägleder elever och få fatt i vilka 
vägledningsmetoder  som  används  till  elever  med  koncentrationssvårigheter  och  läs-  och 
skrivsvårigheter hjälpte mig att få svar på hur de arbetar. 

Svenningson, Lövheim & Bergquist (2003) pekar på att svårigheter att ge feedback ofta 
kan  ses  som  särdragen  när  det  gäller  digitala  intervjuer,  via  datorn.  Författarna 
rekommenderar att i samband med E-post intervjuer är att koncentrera sig på ett fåtal frågor. 
Informanterna får instruktionerna att utveckla det till längre berättelse där de får reflektera 
över sina erfarenheter i förhållande till ämnet i intervjun. 

Jag har i  min studie enligt  författarnas rekommendationer koncentrerat mig på ett  fåtal 
frågor, samt att jag gett informanterna instruktioner att utveckla svaren, genom att ge dem 
muntligt via telefonkontakt vid ett tillfälle där jag informerat dem om att e-posta mig om det 
har  funderingar  eller  frågor  och  övrigt.  Jag  menar  att  på  detta  sätt  ökar  det  min  studies 
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trovärdighet. Men jag är medveten om att min studie är en begränsad studie och att ett annat 
metodval skulle kunna ha visat på ett annat resultat och på så sätt kanske ytterligare ökat 
studiens trovärdighet. Jag höll mig till det råmaterial som jag fick och på bästa tänkbara sätt 
förhålla  mig  till  materialet.  Jag  såg  det  som viktigt  att  ha  ett  förhållningssätt  utifrån  en 
utgångspunkt  som  också  vetenskapsrådet  (Vr.se)  påtalar,  det  vill  säga  att jag  hederligt 
reflekterat förhållningssätt och kritisk analys av de data jag samlat in. Att inte förvränga eller 
framhålla resultat som ligger i linje med mina egna åsikter, är viktiga delar i min studie.   
Kvale(1997)  menar  att  intervjuarens  reliabilitet  diskuterats  särskilt  när  det  gäller  ledande 
frågor. Då en ledande fråga inte är en medveten del av intervjutekniken och som oavsiktligt 
kan inverka på svaren. Enligt min tolkning har de deltagande informanterna inte nämnvärt 
påverkats  i  sina svar av själva intervjufrågorna.  Mina intervjufrågor bestod av öppna och 
övergripande frågor, vilket borde minska risken för att frågorna var allt för ledande. En större 
del av svaren hade gemensamma drag av svaren som framkom, det trots att informanterna inte 
kände varandra. Även överraskande svar, det vill säga svar som överraskade, men till stor del 
visade det på att informanterna hade liknande uppfattningar. Informanternas svar har bidragit 
till  att  jag  fått  en  bild  över  hur  studie-  och  yrkesvägledarna  vägleder  elever  med 
koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Jag menar att de svar jag fått på det 
sättet  gett  mig en uppfattning av studie- och yrkesvägledarnas  arbete  när det gäller  dessa 
elever, vilket ger en trovärdig undersökning. Vidare menar jag att valet av en digital intervju 
har fördelar. Som att i denna studie har den digitala intervjun fört med sig att informanterna 
fått  både  tid  och  utrymme  för  reflektion.  Vilket  också  gjort  att  jag  på  det  sättet  fått 
möjligheten att studera ett innehållsrikt material.

5.6 Etiska överväganden

Jag  har  följt  vetenskapsrådets  etiska  riktlinjer.  Jag  informerade  informanterna  om 
tystnadsplikten  och  att  konfidentiellitet  råder.  Att  de  kan  avbryta  intervjun  när  det  vill, 
intervjun är frivillig (www.vr.se http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ,2012-07-12).

6. Resultat av intervjuerna 

Hur använder studie- och yrkesvägledare olika metoder vid vägledning av elever med 
koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter?

När det gällde informanternas utsagor om metoder som används vid vägledning påtalar alla att 
man utgår från elevens behov och skräddarsyr vägledningen utifrån den. De påtalar även att 
det inte finns några färdiga skräddarsydda vägledningsmetoder utan att man går på känsla 
kring elevens behov och att varje elev är unik. ”Det är vägledningssamtalen som är det vårat 
arbete  går  ut  på,  inte  metoder.” Informanterna menar  att  det  är  vägledningssamtalen och 
själva  informationsbiten  som är  viktig  att  anpassa  för  eleven.  Det  kan  ske  muntligt  eller 
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skriftligt,  visa  informationsfilmer  om  utbildningar  och  yrke.  Informanterna  nämner  att 
information  om  elevers  svårigheter  får  det  från  miniteams  möten  (se  bilaga  1),  eller 
överlämningskonferanser från årskurs 9 till gymnasiet. Vidare nämner informanterna att de är 
viktigt  att skapa ett förtroende för eleven så att eleven vill berätta om sina önskemål och 
behov. De måste skapa sig en uppfattning om dennes svårigheter, önskemål och behov för att 
kunna använda rätt vägledning och vägleda rätt. Vid första vägledningssamtalet är det viktigt 
att välja en lugn och trevlig mötesplats, det ska kännas trevligt, avslappnande, välkomnande 
och harmoniskt för eleven. Det är viktigt med ett första intryck. Att man som Studie- och 
yrkesvägledare har ett avslappnat sätt och ett vardagligt språk vid vägledningssamtalet. Det är 
viktigt att få eleven att känna tillit, samhörighet för att eleven ska berätta om sin situation. 
Fyra informanter nämner att man måste ha flera vägledningssamtal och att de använder sig av 
bilder,  ritar  och ger dessa elever anpassat studiematerial.  Även att  de jobbar med tät  och 
återkommande feedback. En informant påtalar att ansvar och vägledningssamtal genomförs 
enligt  skolans  arbetsplan  och  styrdokument  och  nämner  att  alla  elever  inbjuds  till 
vägledningssamtal. ”Några skräddarsydda vägledningsmetoder känner jag inte till.”

En annan informant berättar att när det gäller väglednings metoder för elever med läs o 
skriv/koncentrationssvårigheter  så  använder  hon  samma  grundmetod  som  för  alla  andra 
elever. Det som brukar vara specifikt är att man börjar tidigare och att det vanligtvis blir flera 
samtal  med  föräldrar  och  speciallärare  eller  mentor  involverade.  Dessa  elever 
uppmärksammas  i  regel  tidigt  genom elevvårdskonferenser  där  berörd  skolpersonal  samt 
föräldrar och elev medverkar. Det är vanligt att vi även följer upp dessa elever i gymnasiet 
med  besök  och/eller  kontakter  med  den  aktuella  gymnasieskolan.  I  bland  behövs  extra 
stöttning från grundskolan vid skolstarten på gymnasiet, då kan ex speciallärare eller någon 
som känner eleven hjälpa till. Fördjupad vägledning, börja tidigt och en särskild information 
enskilt eller i liten grupp är de metoder hon tycker fungerar bäst vad gäller dessa elever. ”Det  
händer att jag även hjälper eleverna med att göra sina val här på skolan där det inte finns  
någon  stöttning  hemma”.  Vidar  menar  informanten  att  generellt  säga  att  den  eller  den 
metoden är bäst för elever med dessa problem är omöjligt eftersom individernas karaktärer är 
så olika. 

En av informanterna berättar att vid vägledningssamtalen sitter hon och eleven tillsammans 
och samtalar. För dem elever med svårigheter har hon kortare samtal vid flera tillfällen. Det 
kan ske muntligt eller skriftligt,  visa informationsfilmer om utbildningar och yrken. En av 
informanterna säger att han tänker på hur han för ut sitt budskap till eleverna det är ”viktigt” 
med flera kanaler för att  nå ut  till  så många som möjligt  t.ex.  visa film, text,  bilder,  tala 
tydligt. Vidare säger han att alla elever har egna datorer och via den kan det ges extra stöd, så 
kallade kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. scanna in text till  datorn som de sedan kan 
spela upp (få uppläst eller läsas). Även till deras mobiltelefoner kan man skicka uppgifter via 
sms som t.ex. anteckningar, foton. 

En informant säger att vägledningen blir alltid ”skräddarsydd” utifrån den sökandes behov 
oavsett om han/hon bär på olika svårigheter eller inte. Vidare nämner han att när det handlar 
om LOS(läs- och skrivsvårigheter) är han mer aktiv och stödjande i t.ex. presenterandet av 
information. Han strävar alltid efter att göra det avgränsat, tydligt och med ambition om att 
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det görs med ”timing”.  ”Ibland ritar jag, använder färgpennor, för att erbjuda ett visuellt  
stöd”. Han berättar att han försöker att jobba med tät och återkommande feedback. Använder 
frekvent metakommunikation: ”Hur känner du/tänker du om det jag sa till dig? Hur upplever  
du att det är att komma hit och samtala med mig? Tycker du att vi pratar om rätt saker?” 
Vidare berättar han att beroende på vilken förmåga den sökande har till reflektion kan han 
ibland stödja upp med ”öppna frågor”. I synnerhet då en öppen fråga leder till  förvirring, 
frustration. Ett exempel kan vara att ge olika alternativ till den sökande att fundera kring, 
försöker  använda  ett  enkelt  språk.  Korta  frågor.  En  sak  i  taget.  Även  att  avgränsa 
samtalstiden,  ibland  till  en  halvtimma,  ibland  20-  minuter  (han  har  fler  samtalstillfällen 
istället).

En  informant  säger  att  ”miniteamsmöten”  är  bra  för  man  fångar  upp  elever  med 
svårigheter  i  tidig  ålder  och  jag  och  de övriga  pedagogerna på skolan  kan tillsammans  
hjälpa och stödja dem klara sin skoltid”. En informant säger att ”det är viktigt att lyssna på 
eleven och att inte själv ta över samtalet”. En av informanterna säger att han fokuserar sitt 
vägledningssamtal på elevens starka sidor och intressen i stället för att se hinder och de svaga 
sidorna ”Låt dem vägleda mig till val av metod”. 

Finns det något samarbete mellan övriga pedagoger på skolan och vårdnadshavarna och 
hur genomförs det?

När det gällde studie- och yrkesvägledarnas utsagor om samarbete med vårdnadshavarna så 
nämner alla informanterna att det är viktigt att skapa ett samarbete med föräldrarna. Dessa 
försöker jobba med täta föräldrakontakter i synnerhet när det gäller elever med svårigheter. 
Informanter  nämner  att  de  erbjuder  vårdnadshavarna  kontinuerlig  kontakt  per  e-post, 
telefonkontakt och möten med vårdnadshavarna (om vårdnadshavarna vill ha det så). Det är 
positivt för elevens självkänsla och självförtroende och ger trygghet. Det är även positivt för 
vårdnadshavarna att känna stöd när det gäller deras barn med svårigheter. 

När det gällde informanternas utsagor om samarbete mellan övriga pedagoger på skolan så 
säger alla att det är viktigt med samarbete. Informanterna nämner att samarbetet med övriga 
pedagoger på skolorna fungerar bra. Specialpedagoger, kuratorer/socionom, mentorer. Allt om 
eleverna lyfts fram på miniteam (se bilaga 1). Även på elevvårdskonferenser, elevkårsmöten 
eller  infoträffar  med  speciallärare,  mentor.  Samarbete  genomförs  med  övriga  studie-  och 
yrkesvägledare  vid  överlämningskonferanser  från  årskurs  9  till  gymnasiet.  Informanterna 
säger att den nytta de får av samarbetet med vårdnadshavarna är att de får en helhetssyn av 
elevens skolsituation för att kunna ge rätt stöd.  En av informanterna säger att ” den nytta jag  
har av samarbete med vårdnadshavarna och andra specialfunktioner i skolan är att jag får en  
större  helhetssyn  av  elevens  skolsituation,  vilket  bidrar  till  att  jag  ex.  kan  arbeta  med  
motivationsskapande samtal (arbeta med målbeskrivningar och motivation).”

En annan av informanterna säger att om man har ett samarbete med vårdnadshavarna (”det  
är  inte  alltid  det  fungerar  pga.  oförmåga/ointresse  av  vårdnadshavarna”),  sker 
återkommande uppföljning. Det är viktigt att ha dialog med hemmet, men det är inte alltid den 
finns. ”Oavsett den finns eller inte gör vi vårt yttersta på skolan för att hjälpa eleven”. En av 
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informanterna  säger  att  om  vårdnadshavarna  samverkar  med  skolan  så  har  eleverna 
viktiga/värdefulla  ”bollplank”  hemma,  som  kan  stötta  och  motivera  sina  barn.  Om 
vårdnadshavarna är aktiva och delaktiga har eleverna större förutsättningar att klara målen. 
”Det  är  självklart  att  det  är  det  ultimata  scenariot,  men det  är  långt  ifrån  alla  som är  
engagerade i  sina barns skolgång, tyvärr”. En annan av informanterna berättar  att  det  är 
vårdnadshavarna som har bästa kunskaperna om sitt barn, kunskapen om hur barnet fungerar. 
”Jag är  med och  möter  dessa föräldrar  vid  upprättande av åtgärdsprogram, utifrån den  
kontakten vet de vem jag är och vad jag har för arbetsuppgift och hur de kan använda min  
hjälp och kunskap”. Vidare säger han att det är viktigt att dessa vårdnadshavare har en direkt 
”kanal” till honom för att han ska kunna hjälpa deras barn. En av informanterna säger att  ” 
Studie- och yrkesvägledarens samverkan med elev + förälder + mentor är grundläggande i  
vårt arbete, ju bättre samverkan desto bättre för eleven.” En av informanterna berättar att om 
det framkommer saker i samtalet med elev/förälder som han upplever skulle komma till gagn 
för eleven försöker han ofta samtala med elev och förälder om det. Ladda ner skam eller 
rädsla som ofta är aktiverande affekter. Vidare menar informanten att han på ett pedagogiskt 
sätt försöker föra in aspekter av vad eleven/föräldern skulle kunna vinna på att t.ex. läraren får 
en  viss  information.  Pratar  om  tidigare  upplevelser  som  ofta  är  negativt  laddade  osv. 
”Generellt försöker vi jobba med täta föräldrakontakter. I synnerhet då eleven behöver mer  
av ett yttre stöd av förälder eller vårdnadshavare.”  En av informanterna säger ”att ha en bra 
kommunikation med spec.  lär/mentorer  och föräldrarna  är  ett  måste  för  ett  framgångsrikt 
arbeta.  En  av  informanterna  säger  att  ”alla  vill  inte  samarbeta,  skolan  upprättar  ett  
åtgärdsprogram  för  dessa  elever  och  diverse  hjälpmedel  som  skolan  tillhandahåller,  jag  
behöver inte lägga ner den tiden på sådana hjälpmedel”.

En av informanterna säger att när rektor involveras brukar det ge mer tyngd till ett möjligt 
samarbete  med  vårdnadshavarna.  En  annan  informant  säger  att  ”den nytta  jag  har  av 
samarbete med vårdnadshavarna och andra specialfunktioner i skolan är att jag får en större  
helhetssyn  av  elevens  skolsituation,  vilket  bidrar  till  att  jag  ex.  kan  arbeta  med 
motivationsskapande samtal (arbeta med målbeskrivningar och motivation)”.

En informant berättar att tillsammans med övriga specialfunktioner på skolan försöker de 
skapa  förutsättningar  för  eleven  att  klara  måluppfyllelsen.  En  av  informanterna  säger  att 
samarbete kan ske med specialpedagoger om det i samtal framkommer att  LOS (läs-  och 
skrivsvårigheter) förekommer. Likväl med kurator/socionom om det upplevs behövligt.
En av informanterna nämner att: ”Det skulle vara bra om studie- och yrkesvägledarna hade  
ett forum där vi kunden bolla erfarenheter med varandra”.

Vilka  utbildningar/kunskaper  rörande  elever  med  koncentrations-,  läs-  och 
skrivsvårigheter har studie- och yrkesvägledarna?

Vad gäller informanternas utsagor rörande vad dessa har för utbildningar/kunskaper om elever 
med  koncentrations,  läs-  och  skrivsvårigheter  är  att  alla  är  utbildade  studie-  och 
yrkesvägledare. Alla nämner att de anser att studie- och yrkesvägledarutbildningen gett dem 
goda grundkunskaper  i  att  försöka lyssna och förstå människor.  Informanterna nämner  att 
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deras erfarenheter som studie- och yrkesvägledare, genom sina möten med människor i olika 
situationer  och  svårigheter  har  gett  dem goda  kunskaper  om vägledningsmetoder.  En  av 
informanterna berättar att  ”all erfarenhet jag gör i mitt arbete vad gäller samarbeten med  
andra  specialfunktioner  på  skolan,  andra  studie  –och  yrkesvägledare  på  andra  skolor,  
elevhälsan, elevmöten osv. bidrar till att jag har mer verktyg för att på ett bra sätt kunna  
hantera vägledningsprocesser med elever”. 

Fyra  informanter  har  vidareutbildat  sig.  En  informant  har  gått  fortbildningsdagar  som 
anordnats för studie- och yrkesvägledare.  En annan informant  har vidareutbildat  sig inom 
specialpedagogik  för  studie-  och  yrkesvägledare,  samt  läst  en  kurs  som  handlar  om 
neuropsykiatriska funktionshinder.  En studie- och yrkesvägledare är  utbildad förskollärare, 
grundskollärare och har gått en kurs i fördjupad kunskap med barn i behov av särskilt stöd. En 
av informanterna har en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som denne ansåg vara ovärderlig 
och  värdefull  kunskap  i  arbetet  med  människor  i  olika  former  av  svårigheter.  En  av 
informanterna  hade  ingen  annan  utbildning  eller  fortbildning  än  studie-  och 
yrkesvägledarutbildningen och var nöjd med den. 

En av informanterna nämner att  ”Jag har intresse av att förkovra mig inom detta”.  En 
informant säger att den kunskap som är positiv är att ”ha förmågan att ‘läsa av’ en person är 
en stor tillgång framför allt vad gäller elever med särskilda behov men även generellt i vårt  
arbete, anser jag”.

Övrigt som nämndes: Fyra av informanterna pratar om att det är viktigt med bemötandet och 
förhållningssättet.  De nämner  även att  det  är  viktigt  med relationer.  En av  informanterna 
nämnde inget om vikten av relationer. Fyra informanter berättar  att i  de flesta fallen med 
elever som har svårigheter och särskilt behov av stöd, brukar det gå bra för och de klarar 
skolans mål och går ut med godkända betyg. Tack vare att man upptäcker dessa elever på så 
tidigt stadium som möjligt. På miniteam samarbetar alla pedagogerna och där bestäms att det 
ska  upprättas  ett  åtgärdsprogram  för  elever  som  har  svårigheter.  Tillsammans  med 
vårdnadshavare, elev, mentor, rektor sätter man upp olika slags mål som elevens ska klara av 
under  kortare  eller  längre  tid.  Det  innebär  att  man  har  kontinuerlig  uppföljning  på  hur 
skolsituationen fungera under hela skol tiden för eleven och man kan stödja eleven hela vägen 
fram till mål. Vidare säger informanterna att de i stort är nöjda med vad de åstadkommer med 
och i sitt arbete med vägledningssamtal och information och övrigt stöd och hjälp som ges till 
elever med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter samt till alla elever.  En av 
informanterna berättar att ” visst händer det att det finns mentorer som missar att rapportera 
om elever har svårigheter. För dessa elever kan det bli katastrofala följder då dessa inte får  
det stöd de behöver. Vad det beror på är svårt att säga. Men tyvärr så händer det.” Fyra 
informanter nämner även att det finns andra nackdelar och det är att antalet elever i behov av 
särskilt stöd har ökat och det har blivit minskade resurser och att tiden inte räcker till. 
En  av  informanterna  ansåg  att  ”upprätta  åtgärdsprogram  är  inte  hennes  ansvar  det  är  
skolans ansvar, hon har vägledningssamtal och det är lika för alla elever och det funkar bra 
och hennes elever är nöjda med hennes insatser och klarar sig bra”.

En informants slutcitat ”Om jag lyckas bemöta elever, vårdnadshavare osv. på ett sätt som  
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gör att de känner förtroende för mig har jag kommit en bra bit på vägen för att kunna göra  
ett gott arbete som vägledare”.

Sammanfattningsvis  utifrån  resultatet  framkom  att  studie-  och  yrkesvägledarna  anpassar 
vägledningen och att  den skräddarsys efter  elevens behov. Det framkom att  det  inte finns 
några färdiga metoder. För att nå ut med sitt budskap till elever med läs- och skrivsvårigheter 
använder  flertalet  av  informanterna  olika  ”metoder”  som meta  kommunikation,  fördjupad 
vägledning, flera vägledningssamtal, flera kanaler och visuellt stöd. Det framkom även att en 
av  informanterna  ansåg att  vägledningssamtal  och information använder  hon lika för  alla 
oavsett koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Studie- och yrkesvägledarna talar om vikten med samarbete med vårdnadshavarna och att 
samarbete  med övriga pedagoger  på skolan fungerar.  Vidare framkom att  samarbetet  med 
vårdnadshavarna inte alltid fungerar. Informanterna ansåg att bemötandet av eleverna har stor 
betydelse vid vägledningssituationen och att skapa tillit och förtroende. Vad som framkom om 
informanternas utbildningar och kunskaper var att alla har studie- och yrkesvägledarexamen. 
Alla  utom  en  studie-  och  yrkesvägledare  har  påbyggnadskunskaper  som  svarar  mot 
koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. 

7. Analys

Utifrån mitt syfte med studien som var att beskriva på vilket sätt studie- och yrkesvägledarna 
vägleder elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter så visar studien 
på att studie- och yrkesvägledarna skräddarsyr vägledning och information utifrån elevens 
behov. Det framkom även att det inte använder sig av några färdiga metoder. Studie- och 
yrkesvägledarna  använder  sig  av  flera  vägledningssamtal,  fördjupad  vägledning,  meta 
kommunikation, visuellt stöd och använder sig av flera kanaler. Detta stöds av Peavy (1998) 
som talar om konstruktivistiskt tänkande där syftet med vägledning är att hjälpa människor till 
val av yrke och utbildning, som inriktas på att skapa förändring och att inte använda sig av 
fastlagda metoder. Att hjälpa människor att acceptera och utvärdera olika sidor hos sig själv 
och  att  skaffa  sig  en  bättre  kontroll  över  sin  situation.  Vidare  påtalar  Peavy  (a.a)  att 
vägledarens personlighet är lika viktig som vilken metod som används. Människor som söker 
vägledning  har  olika  och  speciella  behov.  Ogden  (2003)  menar  också  att  om  man 
individanpassar uppgifter utifrån elevens behov, så ges eleven möjligheter till att utvecklas. 
Även Kirschenbaum & Henderson (1998)  nämner  Carl  Rogers  klientcentrerade  teori,  där 
fokus lades på individens behov och där han framhäver att samtalet är vägledarens viktigaste 
verktyg. Man kan läsa i texten i läroplan Lpo 94 att undervisning ska anpassas till varje elevs 
behov. Samt i texten i Lgr 11 där man kan läsa att studie- och yrkesvägledarnas uppgift är att 
informera eleverna inför fortsatt utbildning och yrke och att särskilt uppmärksamma elever 
med ”funktionshinder” och ge dem stöd. Ett svar som förvånade och motsätter sig de övriga 
studie- och yrkesvägledarnas svar i mitt resultat var att en av studie- och yrkesvägledarna 
påtalade  att  hon  använder  likadan  grundmetod  vid  vägledning  till  alla  elever  oavsett 
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koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.  Jakobsson (2002) påtalar att eleverna 
ska ha stöd utifrån enskilda behov och att dessa insatser inte kan utformas lika för alla elever. 
Samt att Brodin & Lindstrand (2010) nämner Bourdieus begrepp ”habitus” om vikten av att se 
sanningen om vår verklighet, man växer upp i olika livsmiljöer och den formar oss till en del 
av  vad vi  blir.  Brodin  & Lindstrand (2010)  säger  också  att  barn har  olika bakgrund och 
levnadsvillkor som inte skolan vet något om. Om inte pedagogerna kan se hur olika kulturer 
och  livsmiljöer  formar  barn  kan  det  innebära  ännu  mer  svårigheter  för  barnen  i 
skolundervisningen, med kunskaper och regler. Det är viktigt att skolan förstår barnets olika 
livsvärldar genom att utveckla kommunikationsformer som alla förstår och har möjlighet att 
ta del av. Detta stöds av Peavy (1998) som menar att om vägledaren håller sig till en stel 
vägledningsmetod  finns  det  risk  att  misslyckas  med  att  tillmötesgå  elevens  behov.  Samt 
Kirscenbaum & Henderson (1989) påtalar också att vägledaren ska stödja den sökande till att 
få  större och bättre  självförtroende och självinsikt.  I  studie  framkom även att  studie-  och 
yrkesvägledarna lägger stor vikt på att bemöta eleverna med respekt, tillit och vara ärlig. Det 
stöds av Nilsson Runström (2011) som påtalar att skolans förhållningssätt till elever kan ha 
livsavgörande betydelse för utsatta elever och elever i behov av stöd. Peavy (1998) nämner 
också Pierre Bourdieus ”habitus” som handlar om att visa respekt, ärlighet och bemötandet av 
klienter  och  som  är  viktiga  tumregler  i  vägledningssituationer.  Samt  Kirschenbaum  & 
Henderson  (1989)  som  också  betonar  dessa  som  utmärkande  drag  för  vägledarens  roll. 
Nilsson Runström (2011) påtalar att det är viktigt med samarbete mellan hem och skola. När 
det  gällde studie-  och yrkesvägledarna framkom det  att  alla  menar  att  det  är  viktigt  med 
samarbete  med  vårdnadshavarna,  men  inte  alltid  den  fungerar.  Detta  stöds  av  Brodin  & 
Lindstrand (2010) som också talar om att det är viktigt med kontakten mellan olika system, 
när det gäller elever med skolsvårigheter. Men att oavsett stöd finns eller inte så framkom det 
att studie- och yrkesvägledarna stödjer eleverna på skolan. Enligt texten i Lgr 11 där står det 
att alla som arbetar i skolan ska stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Hägg & Kuoppa (1997) menar att information och vägledning har blivit betydelsefullt i en 
rad yrken i dag och att det ställs krav på professionalitet på pedagoger som företräder skolan. 
Förutom sitt  kunnande  inom sin  utbildning,  ska  de  klara  av  att  möta  alla  klienter  på  ett 
professionellt sätt och ta ansvar för mötet.

Det  framkom  i  min  studie  att  alla  studie-  och  yrkesvägledare  hade  studie-  och 
yrkesvägledarutbildning  och att  alla  förutom en hade påbyggnadsutbildningar.  Detta  stöds 
enligt  skollagen 30§ (bilaga 2), man kan läsa i texten att man får arbeta som studie- och 
yrkesvägledare utan utbildning, men endast som anställd under ett år i taget. Nilsson (2005) 
talar om målfrågor som har att göra med ”vad skolans studie- och yrkesvägledare vill, ska 
uppnå  och  representera”  och  dessa  frågor  har  kommit  upp  förr  som nu  men  har  sällan 
diskuterats. Den Centrala frågan som återkommer är vad studie- och yrkesvägledarna ska ha 
som utgångspunkt i sitt arbete, är det samhällets eller arbetsmarknadens behov och krav eller 
individens intressen och önskemål som är viktigast?  
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8. Diskussion

Vad  jag  sett  och  fått  fram  i  min  studie  om  hur  vägledare  vägleder  elever  med 
koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter är att man anpassar vägledning och 
information efter individens behov. Man använder sig av olika metoder som anpassas efter 
elevens  behov.  Det  kan  tyda  på  att  studie-  och  yrkesvägledarna  arbetar  enligt  skollagen, 
Lpo94, Lgr11. Samt att det stöds av Ogden (2003) och Peavy (1998) som nämner att man ska 
individanpassa uppgifter till elever och inte använda sig av fastlagda metoder.  Det indikerar 
på att studie- och yrkesvägledarna tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. En av 
studie- och yrkesvägledarna påtalade att vägledning och information utformades lika för alla 
elever oavsett elever med funktionshinder, vilket jag kallar för ett överraskande svar i min 
studie. Det kan tyda på att studie- och yrkesvägledaren inte har någon tydlig koppling till 
texten i läroplan, Lpo 94, Lgr11 där det står skrivet att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs  behov.  Eller  möjligen  kan  det  vara  så  att  informanten  missat  att  elever  som söker 
vägledning ofta har speciella och olika behov. 

Jakobsson (2002) nämner att elever ska ha stöd utifrån enskilda behov och att insatser inte 
kan utformas lika för alla elever.  Det framkommer inte i  min studie huruvida studie- och 
yrkesvägledaren lyckas eller misslyckas med vägledningen men det kan mycket väl vara så att 
Studie-  och  yrkesvägledaren  misslyckas  med  vägledningssituationer  och  information  till 
elever som har någon form av problematik, då dessa kan ha svårt att ta in information som 
inte är anpassad efter deras behov. Utifrån det sättet med lika metoder till alla oavsett studie- 
och  yrkesvägledaren  vägleder  elever  med  koncentrationssvårigheter  och  läs-  och 
skrivsvårigheter så kan det påverka en enskild elevs framtida vidare val av fortsatt utbildning 
och  yrke.  Även  Peavy  (1998)  menar  på  att  om  vägledaren  håller  sig  till  en  stel 
vägledningsmetod kan risk finnas att vägledaren misslyckas och blir begränsad att tillmötesgå 
den sökandes behov. 

Brodin & Lindstrand (2010) nämner att det är viktigt att pedagoger förstår att barn har 
olika bakgrund och levnadsvillkor och kan utveckla kommunikationsformer som alla förstår 
och har möjlighet att ta del av. I studien framkom att studie- och yrkesvägledarna lägger stor 
vikt  på  bemötandet  av  elever.  Kirschenbaum  &  Henderson  (1989)  betonar  också  att 
vägledaren ska acceptera individens känslor och tankar, inneha empatisk förmåga, hjälpa den 
sökande att se sig själv och kunna se möjligheter. 

Studie-  och  yrkesvägledarna  menar  på  att  samarbete  med  övriga  pedagoger  på  skolan 
fungerar  bra  och  att  samarbete  med  vårdnadshavarna  är  mycket  viktig.  Studie-  och 
yrkesvägledarna inbjuder alltid vårdnadshavarna att ha kontinuerlig kontakt, men det är inte 
alltid den fungerar. De påtalar att oavsett samarbete med vårdnadshavarna fungerar eller inte 
så stödjer de eleverna på skolan. Möjligen kan det vara så att studie- och yrkesvägledarna 
upplever  ett  stort  ansvarstagande  av  elever,  de  tar  ansvar  för  sitt  kompetens-  och 
ansvarsområde på ett proffissionelt sätt och det tyder på att man arbetar enligt alla riktlinjer i 
skollagen och styrdokumenten. 

Hägg o Kuoppa (1997) nämner också att det ställs krav på professionalitet på pedagoger 
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som  företräder  skolor,  förutom  sitt  kunnande  ska  de  klara  av  att  möta  alla  klienter 
professionellt. Det framgår att studie- och yrkesvägledarnas arbetsuppgifter är vägledning och 
information och det indikerar på att studie- och yrkesvägledarnas syn på uppdraget i skolan 
spelar  en  viktig  roll.  Detta  stöds  av  Runström  Nilsson  (2011),  samt  Kirschenbaum  & 
Henderson  (1989)  som  betonar  respekt,  tillit  och  ärlighet  som  utmärkande  drag  för 
vägledarens roll.  Peavy (1998) nämner att vägledarens personlighet är lika viktig som den 
metod man använder sig av. Jag kan tycka mig se att det kan tyda på att mina informanter 
vägleder och informerar elever individuellt efter sin förmåga, erfarenhet och känsla. När det 
gäller  studie- och yrkesvägledarnas utbildningar och kunskaper framkom det att  alla hade 
studie- och yrkesvägledarexamen och alla hade påbyggnadsutbildningar, utom en som tyckte 
att det inte behövdes. Det förvånade mig, men det behöver inte betyda att arbetsuppgifterna 
blir sämre utförda. Men möjligen kan det vara så att det handlar om den egna motivationen, 
engagemanget och viljan av att vilja bli bättre på det man gör. Det tyder på att vi är olika när 
det gäller önskemål och krav. 

Det som förvånade mig är att Enligt skollagen 30§, där man kan läsa i texten att man får 
arbeta som studie- och yrkesvägledare utan utbildning men endast som anställd ett år i taget. 
Detta tyder på att man varken behöver ha studie- och yrkesvägledarexamen för att arbeta som 
studie-  och  yrkesvägledare  och  än  mindre  behövs  påbyggnadsutbildningar  eller  krav  på 
kunskaper om elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Kan det 
möjligen vara så att studie- och yrkesvägledarnas roll är otydlig. 

Nilsson (2005) talar om målfrågor som har att göra med vad studie- och yrkesvägledarna 
ska, vill, representera och ska uppnå. Frågor som har uppkommit förr som nu men har sällan 
diskuterats. Den centrala frågan som återkommer är vad studie- och yrkesvägledarna ska ha 
som utgångspunkt i sitt arbete, är det samhällets eller arbetsmarknadens behov och krav eller 
individens intressen och önskemål som är viktigast? Även om rollen är otydlig så innebär det 
att som studie- och yrkesvägledare bör man kanske kombinera samhällets, arbetsmarknadens 
krav och individens intressen för att det ska bli så bra som möjligt. Det tyder på att det handlar 
om hur mycket man vill, ska, representera och uppnå själv som studie- och yrkesvägledare 
och av informanternas utsagor upplever jag att det tyder på att de jobbar efter konstens alla 
regler,  genom att  stödja  den  enskilde  individen,  man  skapar  förutsättningar  efter  elevens 
behov till val av fortsatt utbildning eller yrke.    

8:1 Fortsatt forskning

 
Med tanke på denna undersökning och vad den gav för resultat, vore det intressant att göra en 
fortsatt undersökning där man utgår från elevens perspektiv om hur de upplevt Studie – och 
yrkesvägledarnas stöd i förhållande till deras fortsatta val av utbildning och yrke.
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9. Avslutande ord 

”Vad ska studie-  och yrkesvägledarna ha sin  utgångspunkt  i  sitt  arbete  är det  individens  

intresse och önskemål eller är det arbetsmarknadens eller samhällets behov och krav”?

– Jag vill lära känna mig själv, men vem ska jag fråga ”Gubbstrutten” av Lennart Valinder (ur 
DN).
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