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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka hur studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet upplever hur 
processen och övergången för elever med autism som gör sitt gymnasieval går till. Vidare också om 
denna process leder till övervägda gymnasieval. Dessutom söker studien svar på om studie- och 
yrkesvägledare anser att de har relevant utbildningsbakgrund för att kunna vägleda elever med autism. 
Processen kring gymnasievalet för elever med autism är ofta mångfacetterad och samordning med 
professionerna på avlämnande skola och samarbete med mottagande skola är två nyckelfaktorer. 
Majoriteten av respondenterna uttrycker att de inte fick tillräckligt med utbildning på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet för att möta elever med autism. Slutligen visar studien också att studie- och 
yrkesvägledarna upplever att vårdnadshavares roll i övergången från grundskola till gymnasium ofta är 
central och de belyser att vårdnadshavare ofta känner oro kring övergången. 

Nyckelord: Skolövergång, autism, studie- och yrkesvägledare, 
vägledning 
 

Abstract 
 

This research study intends to examine how guidance counsellors in the greater Stockholm area 
experience the process in which students with autism decide what upper secondary school to attend, 
and the transition between the schools. Furthermore, it examines whether this process leads to well 
thought-through decisions. The study also aims at answering the question whether guidance 
counsellors have the relevant training and experience to counsel students with autism. 

The process of deciding what school to apply to for students with autism is often versatile, and that 
key factors for a successful transition between secondary school and upper secondary school is 
communication and co-ordination between the two schools. Further, the study reflects that the 
guidance counsellors feel that the training they received in their study and vocational counselling 
education was inadequate. Finally, the study also shows that the guidance counsellors experience the 
role of the students’ guardians often is central in the transition between secondary and upper secondary 
school, and that the guardians many times feel a worry and anxiety related to the transition. 
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Förord 
Vi vill inleda med att tacka alla respondenter för er tid och mycket värdefulla insikter som ligger till 
grund för resultatet av vår studie. Också riktas ett stort tack till vår handledare Ebba Christina Blåvarg 
som kontinuerligt under processen varit ett tryggt och konstruktivt stöd.  

Vi vill särskilt tacka våra nära och kära som stöttat och uppmuntrat oss under arbetets gång. 

Under arbetet med uppsatsen har vi haft kontinuerlig kontakt kring innehåll, struktur, 
ansvarsfördelning och analytiskt perspektiv. Vi har i de flesta delar tagit lika stort ansvar, men Agust 
har tagit mer ansvar för resultatdiskussionen och Joakim mer ansvar för metoddelen. Intervjuerna har 
genomförts tillsammans medan transkriberingen delades upp. 
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1.Inledning 
  
Det har på senare år har blivit vanligare med autismdiagnoser och i dagsläget har cirka 1-2 procent av 
den svenska befolkningen diagnos inom autismspektrat. Autism beror på okända såväl som kända 
biologiskt grundade avvikelser i hjärnan. Dessa avvikelser påverkar hjärnans kognitiva funktioner när 
det kommer till hjärnans sätt att ta in information, bearbeta och tolka information (Zander 2018). 
Personer med autism har i regel svårigheter kring det sociala samspelet och kommunikation (Edfelt, 
Karlsson, Lindgren & Sjölund, 2019, s. 51–52). Deras mönster kring intressen, beteenden och 
aktiviteter är ofta begränsade och repetitiva. Personer med autism har ofta svårt att föreställa sig sådant 
som de själva inte varit med om och att förstå hur andra kan ha upplevt situationer som personen med 
autism inte varit med om är också svårt. Då det på senare år har blivit vanligare att diagnostiseras med 
autism undersöker studien om kompetensen hos studie- och yrkesvägledare har ökat i takt med att 
antalet satta autismdiagnoser blivit fler (Zander 2018). Denna ökning av autismdiagnoser innebär att 
denna studie är av hög aktualitet för studie- och yrkesvägledare när det kommer till delaktighet i 
processen under gymnasievalet.   

Då det i utbildningen på studie- och yrkesvägledarprogrammet ligger ett stort fokus på hur studie- och 
yrkesvägledare bemöter och vägleder elever i vägledningsituationer och mot bakgrund av att elever 
med autism har ett annat sätt att tolka och bearbeta information så ställer detta krav på studie- och 
yrkesvägledare. Kravet består i att bemötandet är av ännu större vikt och att studie- och 
yrkesvägledare utbildas i syfte att kunna bemöta dessa elever med gedigna metoder och 
förhållningssätt. Detta stöds även i (SFS 2010:800) i 2 kap. 29 § av Skollagen som stipulerar att 
“elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med sådan 
kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan 
tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning”. Också 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020) belyser att det är individens behov som ska styra vilket 
stöd som skolorna ska ge. Specialpedagogiska skolmyndigheten (ibid) belyser vidare också att elever 
med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen av elever som saknar fullständiga 
gymnasiebetyg. Även Skolverket (2013) i sina allmänna råd om studie- och yrkesvägledning betonar 
att studie- och yrkesvägledaren särskilt ska uppmärksamma vilka möjligheter som finns för elever med 
funktionsnedsättning.  

Utifrån de behov som ofta återkommer för individer med autism belyser Ortiz och Sjölund 
framgångsfaktorer i tydliggörande professionella samtal med individer ur elevgruppen.  

Om klienten har svårigheter med att läsa av kroppsspråk, mimik och intonation kan du som 
samtalsledare stödja klienten, menar Ortiz och Sjölund (2015, s. 20–21). Här föreslår författarna 
användning av skalor och visuella tekniker för att stödja tydligheten för klienten och så att du som 
samtalsledare ska förstå klienten. Vidare föreslås också att en agenda kan göras upp för samtalet 
mellan samtalsledare och klienten och gå igenom en punkt i taget. Centralt för ett tydliggörande samtal 
med en person med autism är att undvika metaforer och uttryck som inte direkt menar det som sägs, 
eftersom en person med autism ofta tolkar orden bokstavligt, betonar Ortiz och Sjölund (2015, s. 60). 

Om blicken lyfts från individen upp till det övergripande samhälleliga så utgav Sveriges regering en 
utredning från Utbildningsdepartementet (2019) som syftar till att studie- och 
yrkesvägledningspraktiken utvecklas mot att ge elever likvärdiga förutsättningar. Detta i relation till 
att elever ska göra övervägda studie- och yrkesval utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och 
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arbetsliv. Enligt Utbildningsdepartementet utredning Framtidsval - karriärvägledning för individ och 
samhälle (2019) så har kunskapen om villkoren för unga med funktionsnedsättning ökat. Vidare säger 
utredningen att en väl fungerande studie- och yrkesvägledning för elever med en funktionsnedsättning 
spelar en stor roll i att få tillbaka tilltron till skolan samt att se möjligheter (2019). Utredningen 
påpekar även att studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda inför den fortsatta 
utbildningen och yrkesinriktningar och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med 
funktionsnedsättning (2019). 

Att särskilt uppmärksamma elever med funktionsnedsättning finns det också stöd för i lagrum i 
Skollagen. Kap 1. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) är central då den stipulerar att “En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. 
Skolan har alltså ett kompensatoriskt uppdrag där skolan ska verka för att alla elever får samma 
förutsättningar, genom att arbeta kompensatoriskt där det behövs. I sina allmänna råd för studie- och 
yrkesvägledning lyfter Skolverket (2013) att vidga elevernas perspektiv kan kopplas till skolans 
kompensatoriska uppdrag. Perspektivvidgning är ett sätt för studie- och yrkesvägledaren att stödja 
klienten genom att få eleven att se möjligheter, hinder och begränsningar som tidigare inte varit 
synliga (Hägg & Kuoppa, 1997, s. 45).  

Mot bakgrund av presenterat problemområde syftar studien till att söka svar på hur studie- och 
yrkesvägledare uppfattar hur processen går till för elever med autism som söker till gymnasiet. Vidare 
fokuserar studien på vad i vägledningsprocessen som leder till övervägda gymnasieval för elever med 
autism.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet 
upplever hur processen för elever med autism som gör sitt gymnasieval går till och om studie- och 
yrkesvägledare anser att denna process leder till övervägda gymnasieval. Studiens frågeställningar 
lyder: 

 

- Hur uppfattar studie- och yrkesvägledare i grundskolan att processen går till för elever med autism 
när de söker till gymnasiet? 

 

- På vilket sätt uppfattar studie- och yrkesvägledare i grundskolan att elever med autism som söker 
till gymnasiet gör sitt val? 

 

- På vilket sätt upplever studie- och yrkesvägledare att deras utbildning är relevant för att vägleda 
elever med autism? 
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1.3 Bakgrund 
Här förtydligas de två centrala begrepp som kommer vara vägledande för studiens förståelse för 
autism och studie- och yrkesvägledning. Vidare ges även en överblick kring hur undervisning kan 
organiseras för elever med autism. 

 

1.3.1 Autism 
Autism är en diagnos som fastställs genom diagnosmanualer. Det finns två internationella 
diagnosmanualer som beskriver autism, Diagnostic and Statistics Manual of Mental Disorders (DSM) 
och International Classification of Diseases (ICD). DSM utges av den amerikanska psykiatriska 
föreningen (APA) medan ICD ges ut av Världshälsoorganisationen, WHO (Dahlgren, 2015). I 
diagnosmanualen DSM 4 som gavs ut 1994 delades autismspektrumstörningar in i två undergrupper: 
Genomgripande störningar i utvecklingen samt övriga autismspektrumstörningar (Kutscher, 2010, s. 
111). Inom ramen för undergruppen genomgripande störning i utvecklingen beskrivs Aspergers 
syndrom. Aspergers syndrom kännetecknas av ett flertal olika symptom. Nedsatt förmåga till att 
använda sig av sociala signaler, såsom kroppsspråk och tonfall. Relaterat till det så beskrivs också att 
ögonkontakten är begränsad och likaså socialiseringen (Ibid). I samband med att den senaste 
diagnosmanualen från APA, DSM 5, publicerades i maj 2013 togs flera diagnoser bort, bland annat 
Aspergers syndrom. Dessa ersattes istället med en övergripande diagnos, autism. Edfelt et al (2019, s. 
50) belyser att autism ibland beskrivs som ett annorlunda sätt att tänka och bearbeta information som 
tas in från omvärlden. Personerna kan ha svårigheter med det sociala samspelet och med ömsesidig 
kommunikation. Personer med autism beskrivs ha svårigheter kring att förstå händelser som de själva 
inte varit med och upplevt, hur andra människor upplever en viss händelse. I diagnoskriterierna för 
autism i DSM 5 (Dahlgren 2015) så ingår en specificering av nivåskillnaderna i svårighetsgraderna 
kring social kommunikation samt begränsade, repetitiva beteenden. Det finns tre nivåer och utifrån 
dessa finns sedan en beskrivning av vilket form av stöd som är aktuellt. Nivå 1 kräver stöd, nivå 2 
kräver omfattande stöd och nivå 3 kräver mycket omfattande stöd. Ortiz och Sjölund (2015, s. 27) 
belyser att de exekutiva funktionerna är nedsatta hos väldigt många individer med autism. Exekutiva 
funktioner påverkar förmågan till arbetsminne, planering och organisering. Det påverkar då personens 
förmågor till att hålla information i minnet, kunna lära av erfarenheter och att vara flexibel, menar 
Ortiz och Sjölund. Vidare har personer med autism en svag central koherens. Det innebär att 
personerna tolkar en situation utifrån detaljer, istället för att tolka den utifrån en helhet, belyser Ortiz 
och Sjölund (ibid). Vidare kan en rutinbunden vardag vara central. En anledning till det är att personer 
med autism ofta är detaljfokuserade och rutinförändringar kan därför upplevas störande, menar Edfelt 
et al (2019, s. 51). Begreppet perception är centralt och det handlar om hur hjärnan registrerar och 
bearbetar sinnesintryck genom hörsel, smaken, synen, känseln och lukten. Det är vanligt 
förekommande att personer med autism har svårigheter att sortera olika sinnesintryck, vilket kan leda 
till en sensorisk överbelastning om inte miljön runt omkring anpassas. Edfelt et al (2019, s. 17).  
Ungefär 40% av alla barn med autism har någon sorts avvikelse kring känslighet för sinnesintryck 
eller upplever en sensorisk känslighet. Känsligheten relateras huvudsakligen till ljud och beröring, 
men kan också uppstå kring smaker, ljus, färger och lukter (Attwood 1998, s.150). 

Vidare belyses att ett karakteristiskt drag för många personer med Aspergers syndrom är att ha ett 
specialintresse (Attwood, 1998, s. 105). Specialintresse definierar Attwood (ibid) som ett intresse som 
både upptar individens tid och som dominerar samtalen. 
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1.3.2 Studie- och yrkesvägledning 
Efter ett beslut i riksdagen 1972 infördes ett nytt sätt att organisera studie- och yrkesvägledningen. 
Yrkesgruppen syo-konsulenter infördes. I målen för studie- och yrkesvägledningen betonades tidigt att 
nämnda vägledning är hela skolans ansvar och inte endast ska falla tillbaka på en enskild syo-
konsulent (Lovén, 2015, s. 20). I samband med industrisamhällets framväxt under de första 
decennierna av 1900-talet uppstod ett behov av studie- och yrkesvägledning (Lovén, 2015, s. 19). Då 
det skedde en urbanisering med stora befolkningsmängder som flyttade från landsbygden in till 
tätorten upplevde de samhällsansvariga att grupperna av arbetande människor hade en möjlighet att 
fördelas mellan olika sektorer. I samband med detta uppstod också ett behov från arbetstagarna att 
kunna påverka sin framtid genom att välja arbete. En ojämn maktbalans mellan arbetstagarnas och 
samhällets behov var länge grunden till studie- och yrkesvägledningen, där samhällets behov 
överordnades individens (Lovén, 2015, s. 19–20). I mitten av 1990-talet formulerades begreppen vid 
och snäv vägledning. Begreppet vid vägledning respektive snäv vägledning används idag till exempel 
av Skolverket och får anses som etablerade begrepp. Skolverket (2020) beskriver snäv vägledning som 
det individuella vägledande samtalet mellan en studie- och yrkesvägledare och en 
vägledningssökande, medan den vida vägledningen relaterar till mer praktisk erfarenhet av arbetslivet, 
studiebesök på arbetsplatser och mer konkret undervisning kring arbete och arbetsmarknad. Granath 
(2019, s. 27) belyser vidare att studie- och yrkesvägledning också kan ses som hela skolans ansvar då 
Skolverket i rapporten “Kvalitet i studie- och yrkesvägledning - hela skolans ansvar” från 2008 slog 
fast att ansvaret för genomförandet av vägledningen bör utgå ifrån både rektor, lärare och studie- och 
yrkesvägledare. 

Sveriges vägledarförening organiserar studie- och yrkesvägledare och tar tillvara på professionens 
intressen i relation till omvärlden. I föreningens etiska riktlinjer (Sveriges vägledarförening 2017) lyfts 
att vägledaren sätter den individuella vägledningssökande i fokus och själv står bortom olika 
särintressen. Studie- och yrkesvägledaren ska också anpassa vägledningen efter den 
vägledningssökandes behov och situation. 

 

1.3.3 Organiserad skolgång för elever med autism i Stockholm 
Elever med autism får sin skolgång antingen integrerad i en ordinarie verksamhet eller i särskilda 
mindre undervisningsgrupper. I Stockholms län så benämns dessa särskilda undervisningsgrupper som 
verksamheter med specialpedagogisk profil med AST-profil (Storsthlm 2020). AST är en förkortning 
för autismspektrumtillstånd. Storsthlm - tidigare Kommunförbundet i Stockholms län, KSL - har slagit 
fast vad de anser karaktäriserar en mindre undervisningsgrupp på gymnasienivå. I en sådan grupp 
ingår 8–10 elever med ökat behov av elevhälsa. Elevgruppen har också ett stort behov av 
kringkontakter och det krävs mer administrativt arbete kring den här elevgruppen i jämförelse med 
andra elevgrupper (Storsthlm 2020). Innan diagnosmanualen DSM 5 publicerades riktades dessa 
undervisningsgrupper mot elever med Aspergers syndrom. 
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2. Tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med att redogöra för tillvägagångssättet för litteratursökning för att hitta 
vetenskapliga artiklar inom det ämne för forskning som valts. Detta går att läsa om under rubriken 
litteratursökning. Strukturen för den tidigare forskningen är fyra olika teman som går att läsa i fyra 
underrubriker studie- och yrkesvägledares utbildning och kompetens vid övergångar, vårdnadshavares 
deltagande i övergångsprocessen, framgångsfaktorer vid övergångar och psykiskt mående vid 
övergång. I dessa underrubriker kommer det att redogöras för och sammanfatta den tidigare 
forskningen. Slutligen kommer detta kapitel också att innehålla en diskussion av den tidigare 
forskningen där det diskuteras och reflekteras kring de vetenskapliga artiklarnas bidrag. 

 

2.1 Litteratursökning 
Sökvägen som användes för att söka vetenskapliga artiklar var via Stockholms Universitetsbiblioteks 
databas som går under namnet EBSCO Discovery Service. Under litteratursökningens process för att 
hitta vetenskapliga artiklar gjordes sökningar enbart efter artiklar som var “peer-reviewed”, detta för 
att få fram vetenskapliga artiklar som var bedömda av ämnesexperter innan publicering. Syftet med 
litteratursökningen var att hitta relevanta studier för denna studies problemområde och 
forskningsfrågor. Inledningsvis eftersöktes studier utifrån en svensk kontext, men när detta inte gick 
att finna ändrades sökningen till att utgå ifrån artiklar skrivna på engelska. De sökord som tillämpades 
och användes för att få fram resultat kopplade till valt problemområde och forskningsfrågor var: 
counseling, transition, coaching, counselor, process, asd, autism, autism spectrum disorder, advisor, 
guidance counselor och guidance. Dessa ord tillämpades och kombinerades för att få fram relevanta 
studier.  Efter att sökorden tillämpats och ett material i form av att ett urval fanns tillgängligt så 
granskades detta urval. Efter granskning av de vetenskapliga artiklarna fanns åtta vetenskapliga 
artiklar relevanta för studien.  

2.2 Studie- och yrkesvägledares utbildning och 
kompetens vid övergångar 
Tillgång till studie- och yrkesvägledare med kunskap om förutsättningarna för elevernas diagnoser och 
hur det påverkar eleven är ofta avgörande för en bra stadieövergång. 

Här beskrivs vad forskningen tar upp kring studie- och yrkesvägledares utbildning och kompetens i 
relation till elever med autism. Krell och Pérusse (2012), Beresford och Mitchell (2014) och Adreon 
och Stella (2001) lyfter att studie- och yrkesvägledarens kunskap om funktionsnedsättningen är central 
i arbetet med elever med diagnos inom autism. För att stödja elever med autism så behöver studie- och 
yrkesvägledare en stor kunskap om funktionsvariationer och funktionshinder men att studie- och 
yrkesvägledare får liten förberedelse på detta område (Krell & Pérusse, 2012). Krell och Pérusse 
skriver att studie- och yrkesvägledare kan behöva ytterligare professionell utveckling för att arbeta 
med personer med autism. Vidare skriver Krell och Pérusse (2012) att de resultat som genom studie- 
och yrkesvägledning stödjer en positiv övergång i kombination med att förekomsten av autism ökar, 
tyder på att studie- och yrkesvägledare måste öka sin förberedelse för övergångar och information till 
elever inom med denna diagnos och att detta skulle kunna utgöra ett utvecklingsprojekt för studie- och 
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yrkesvägledare. Slutsatsen är att studie- och yrkesvägledare är en viktig komponent för framgångsrika 
övergångar för elever med autism (Krell & Pérusse, 2012). 

  

Ungdomarna i Beresford och Mitchells studie (2014) var tydliga med att de yrkesverksamma som 
kände dem väl och visste hur deras autism tog sig uttryck var de som var mest effektiva. Någonting 
som rapporterades vara viktigt för ungdomarna var att de yrkesverksamma som de mötte tillhandahöll 
information, länkar och ordnade nya möten (2014). Ungdomarna uppgav att de studie- och 
yrkesvägledare som hade kunskap om diagnoser inom autism var uppskattade och särskilt uppskattade 
om de hade tidigare erfarenheter kring detta. 

 En viktig faktor för övergången är att skolpersonal har en förståelse för diagnosen Aspergers syndrom 
och hur denna funktionsnedsättning kommer att påverka elevens beteende och akademiska prestationer 
(Adreon & Stella, 2001). Utöver detta så måste personalen förstå hur de ska implementera de 
anpassningar och strategier som fastställdes på planeringsmötet för övergången. En av de anpassningar 
som behövs är att personal från både nuvarande skola och mottagande skola är närvarande på 
planeringsmötet för övergången. 

Adreon och Stella (2001) belyser också att elever med Aspergers syndrom har svårigheter i det sociala 
såsom att kommunicera och anpassa sig till förändringar, vilket försvårar övergångsprocessen för den 
här elevgruppen (Adreon & Stella, 2001). Detta kräver extra omsorg vid planeringen av övergången 
och denna omsorg och planering leder till att sannolikheten för en lyckad övergång ökar (Ibid). Vidare 
ska målen som ska uppnås i gymnasiet ska vara tydligt kopplade till den framtida övergången av 
skolgång och det är viktigt att både eleven, elevens vårdnadshavare och de som gör planen ska se hur 
målen hänger ihop med vad som ska hända efter gymnasiet (Szidon, Ruppar & Smith, 2015). 

  

2.3 Vårdnadshavares deltagande i 
övergångsprocessen 
Det är inte enbart studie- och yrkesvägledare som är viktig i elevernas övergångsprocess, även 
vårdnadshavare spelar en mycket central roll. Engagemanget hos vårdnadshavare spelade en stor roll 
för de intervjuade ungdomarna (Beresford & Mitchell, 2014). En del av respondenterna i uttryckte att 
de litade på att deras mamma skulle bidra till att reda ut övergången till gymnasiet, i detta ingick att 
organisera möten för övergången och skolbesök. Vidare tas måendet hos vårdnadshavarna till 
ungdomar med autism upp. Vårdnadshavarna beskrivs uppleva stress och ångest i samband med att de 
försöker stödja sina ungdomar i deras övergång.En framgångsfaktor för att underlätta övergången är 
ett individualiserat övergångsstöd för eleverna (Nuske et al. 2019). Vidare belyses dessutom vikten av 
att tydliggöra övergångsprocessen också för vårdnadshavare. Ytterligare en aspekt som lyfts fram som 
någonting centralt är överlämningen av information mellan både avlämnande skola och mottagande 
skola, men också mellan hemmet och mottagande skola. Richter, Popa-Roch och Clément (2019) 
lyfter att ett kriterium för en framgångsrik skolövergång är att vårdnadshavare känner till mottagande 
skola och personalen väl och ser skolan som en bra plats att vara på för sitt barn. Det är grundläggande 
för att samarbetet mellan skola och vårdnadshavare ska kunna fungera. Det relationella är 
sammanfattningsvis alltså viktigt både mellan elev och mottagande skola och mellan vårdnadshavare 
och mottagande skola. 

 Centralt för övergångsplaneringen är att familjerna bestämmer sig för om deras barn ska gå integrerat 
i en ordinarie skola och klass med extra stöd, eller om barnet ska få sin undervisning i en mindre 
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autismspecialiserad undervisningsgrupp (Nuske et al. 2019). Vidare lyfts att vårdnadshavare konstant 
funderar mellan att ta beslut utifrån barnets behov samtidigt som de upplever att det är en risk att 
barnet exkluderas från vad författarna kallar “mainstream society” (Nuske et al. 2019).  

Det belyses att det relationella är centralt. Dels ska övergången utgå från det individuella skolbarnet 
och syfta till att barnet blir en respekterad klasskamrat. Dels är det också viktigt med relationen till 
lärarna (Nuske et al. 2019). 

 Det finns även forskning som visar på att vårdnadshavare till unga vuxna med autism också fortsätter 
att spela en central roll i planeringen av övergången till vuxenlivet. Chen, Cohn och Orsmond (2019) 
belyser att när unga vuxna med autism kliver ur skolsystemet och in vuxenvärlden så spelar 
vårdnadshavare fortfarande en aktiv och viktig roll. Kring den här övergången belyses att 
vårdnadshavares förväntningar på övergången påverkar hur utfallet de facto blir (Chen, Cohn & 
Orsmond, 2019). En central del som framkom var vårdnadshavares upplevda osäkerhet och avsaknad 
färdplan för hur övergången skulle gå till. Det framkom också att vårdnadshavare till unga vuxna med 
autism behöver ha bredare övervägningar kring alternativa planer i samband med övergången till 
vuxenlivet. Som ett exempel när alternativa, bredare planer behöver användas är när vårdnadshavarna 
uppfattar att deras unga vuxna har planer som de själva inte anser är realistiska. Chen, Cohn och 
Orsmond (2019) hänvisar också till andra studier som beskriver att vårdnadshavare och professionella 
upplever att det är centralt i konkretiseringen av färdplan för personer med autism att ha tydliggjort 
tidslinje och mål för övergången. Där framkommer det att det är av vikt att visa på hur små steg - 
delmål - kan vara en del av progressionen mot det större målet. Det är också en tydlig slutsats av 
Chen, Cohn och Orsmond (2019): För att förebygga den oro och rädsla vårdnadshavare upplever i 
samband med övergången till vuxenlivet så behövs en tydlig färdplan hur detta skulle kunna gå till. 

2.4 Framgångsfaktorer vid övergång  
 
Följande studier visar på de svårigheter som elever med en autism möter i övergångsprocessen. 
Artiklarna pekar också på framgångsfaktorer som ligger till grund för en väl genomförd övergång från 
en studieform till en annan.  

Både Krell och Pérusse (2012) och Hanley, Hebron och Toor (2016) som hänvisar till Beresford och 
Mitchells (2014) forskning argumenterar för att det finns lite information gällande studie- och 
yrkesvägledares roll för att tillhandahålla vägledning för övergång till annan skolform och detta 
specifikt för elever med autism. Resultatet av Krell och Pérusses (2012) studie resulterade i en lista där 
påståenden som fick mest konsensus kom högst upp. Resultatet visar de uppgifter som är viktigast för 
studie- och yrkesvägledning av elever med autism. Här är en redogörelse för viktiga uppgifter för 
studie- och yrkesvägledare:  

• Uppmuntra elever till att medverka i övergångsprocessen. 

• Säkerställ att det individualiserade utvecklingsprogrammet är realistiskt och strävar efter att 
studenten ska bli självständig. 

• Samarbeta med vårdnadshavare. 

• Bedriv workshops för elever med autism och deras vårdnadshavare om övergång till högskola. 

• Förespråka att inleda eftergymnasial övergångsprocess så tidigt som möjligt. 

• Uppmuntra och samordna besök på högskolor, inklusive handikapptjänster.  
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I enlighet med Krell och Pérusse (2012) så argumenterar Beresford och Mitchel (2014) för fördelen 
med att uppleva gymnasiet innan övergången för denna elevgrupp. Detta på grund av att elever med 
autism upplever en rädsla före övergången som innefattar att navigera på den nya skolan, att träffa och 
få nya kompisar. Vidare så strukturerar Krell och Pérusse (2012) upp uppgifterna för studie- och 
yrkesvägledarna som kategoriseras i fem aktivitetsstrategier. Dessa fem aktivitetsstrategier var: Tidigt 
initierad övergångsprocess, samarbete, informationssökande, professionell utveckling och 
individualiserad rådgivning. I samma tema pekar Beresford och Mitchells (2014) på de svårigheter 
som elever med Aspergers syndrom eller högfungerande autism upplever med de krav och 
förändringar som uppkommer vid en övergång och att dessa kan vara mycket utmanande. Beresford 
och Mitchells (2014) skriver att en övergång med en tillhörande flytt, förändring av plats och nya 
sociala sammanhang kan vara mer utmanande än de pedagogiska. Krell och Pérusse utgår ifrån 
experter som kunde ge väl informerade svar, såväl som olika perspektiv, för att på ett rättvis sätt 
undersöka högskoleförberedelser för elever med autism (2012). Beresford och Mitchell (2014) utgår i 
sin tur från intervjuer som utforskar professionellas erfarenheter av att stödja unga vuxna med autism 
samt kvalitativa intervjuer med ungdomar med högfungerande autism eller Aspergers syndrom. 
Beresford och Mitchells (2014) studie fokuserar på de erfarenheter som uppkommer från övergångar 
från en skolform till en annan för elever med högfungerande autism och Aspergers syndrom. 

Hanley, Hebron och Toor (2016) identifierade att de professionellas engagemang i övergången 
centralt. I enlighet med Hanley, Hebron och Toors (2016) så identifierades Beresford och Mitchell 
(2014) att eleverna uttryckte att de som tagit en aktiv roll för att för att inleda och leda en diskussion 
kring övergångsprocessen upplevdes som positivt. Exempel på detta var de studie- och yrkesvägledare 
som var behjälpliga med att värdera information som var lättbegriplig, både verbalt och skriftligt. I 
samma tema rörande tydlighet argumenterar Szidon, Ruppar och Smith (2015) att för elever med 
diagnos inom autism är det viktigt att målen är tydliga och inte generaliserande. Målen som ska 
uppnås i gymnasiet ska vara tydligt kopplade till den framtida övergången av skolform. 

Adreon och Stella (2001) skriver att ett annat viktigt skeende i övergångsprocessen är att denna måste 
inledas med att identifiera alla viktiga stöd. Adreon och Stella (2001) påpekar att det första steget för 
en säker övergångsprocess är att hålla ett planeringsmöte gällande övergången. I detta möte så 
beskrivs det att det är av vikt att personal från skolan dit övergången ska ske är närvarande under 
mötet. I enlighet med Adreon och Stella gällande tidiga insatser (2001) så visar Krell och Pérusses 
(2012) resultat att studie- och yrkesvägledare, för att nå övriga elever samtidigt som de når elever med 
autism kan uppmuntra elevernas deltagande i övergångsprocessen samt att förespråka att den inleds så 
tidigt som möjligt.  

Beresford och Mitchell (2014) berör att skolbesök var av betydelse för majoriteten av ungdomarna. 
Här var upplevelsen från de nämnda ungdomarnas sida att det var positivt att de fick uppleva skolan 
på plats. Richter, Popa-Roch och Cléments (2019) berör också att skolbesök var av vikt för att eleven 
ska känna till skolbyggnaden väl och var olika viktiga personer finns i byggnaden. Detta kan ske 
genom individuellt planerade skolbesök där det finns möjlighet att träffa undervisande lärare eller på 
generella dagar som öppet hus. En annan del av Richter, Popa-Roch och Clément (2019) studie visar 
på att just öppet hus inte varit en framgångsfaktor, utan att barnen istället haft möjlighet att utforska 
skolan när nästan ingen annan var där. 

I Beresford och Mitchell (2014) går att läsa att autism är en livslång funktionsnedsättning som 
påverkar individers förmåga att greppa världen, att bearbeta information och att förstå andra 
människor. Dessa effekter av autism beskrivs som grundläggande svårigheter. Det beskrivs att vissa 
individer har betydande inlärningssvårigheter och behov av stöd men att det även finns de individer 
som är på andra sidan av skalan, utan inlärningssvårigheter och som kan inneha en intelligens över 
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genomsnittet. Beresford och Mitchells (2014) intervjudata visar att behovet av stöd under processen 
även varierade för de olika eleverna, vissa behövde stöd under hela processen medans vissa bara var i 
behov av en specifik aspekt av processen. Ett annat sätt att stödja elever med autism och att planera för 
en lyckad skolövergång beskrevs i en amerikansk kontext där elever i high school behövde en 
individuell studieplan som överväger olika aspekter av de unika förmågor studenter med diagnos inom 
autism besitter, menar Szidon, Ruppar och Smith (2015). De belyser att de ser en ökning bland 
studenter med en autismdiagnos som är mycket duktiga akademiskt, men som har stora kringbehov 
rörande sociala färdigheter och självständighet. Ett noga individualiserat och skräddarsytt program 
behövs för att få så stor effekt som möjligt av övergångsplaneringen (Szidon, Ruppar & Smith 2015).  

2.5 Psykiskt mående vid övergång 
Den tidigare forskningen synliggör de svårigheter och den oro som elever med autism upplever vid 
övergångar mellan olika skolor och skolformer. 

I tidigare forskning har det framhävts att elever med autism möter svårigheter under övergången till 
högre studier (Hanley, Hebron & Toor, 2016). Hanley, Hebron och Toor gör gällande att en 
övergångar kan bidra till psykiska hälsotillstånd som ångest och depression. 

Nuske et al (2019) beskriver de svårigheter i övergångar mellan skolformer för elever med autism, 
men visar också på strategier som finns för att stödja bättre övergångar. Nuske et al (2019) slår fast att 
övergångar till en ny skola ofta är en utmaning för elever med autism. Samtidigt som pressen på att 
utföra skolarbete på en mer avancerad nivå höjs så ökar också den sociala pressen parallellt. 

Vidare visas på att det psykiska måendet är någonting som den här elevgruppen får kämpa med, när 
det också ställs högre krav på deltagande i sociala sammanhang. I enlighet med Nuske et al (2019) 
argumenterar Adreon och Stella (2001) för att den höga förekomsten av ångest hos elever med 
Aspergers syndrom leder till att många av eleverna kommer att vara oroliga inför den förväntade 
övergången. Enligt Adreon och Stella (2001) så har elever med Aspergers syndrom krävt akademiskt 
och emotionellt stöd och därför förutser artikelförfattarna att stödet måste ökas för övergången från 
grundskola till gymnasiet. 

Nuske et al (2019) belyser att vårdnadshavarna beskriver att de känner sig överväldigade av beslutet 
om skolplacering vilket i sig upplevs som ett komplext beslut. Vårdnadshavarna är också oroade över 
sina barn och ungdomars mående. Negativa effekter av övergångar exemplifieras genom delar som 
kan relateras till autism på olika sätt. Elevgruppen har i många fall en annorlunda perception och kan 
uppfatta ljud och ljus på nya platser som en negativ aspekt, lyfter rapporten. Ångestproblematik och 
sömnproblem är inte ovanligt inom ramen för elevgruppen och detta förvärras under övergångsfasen, 
enligt Nuske et al (2019). 

Ungdomar som gjorde övergången från grundskolans tidigare år till grundskolans senare år mötte ofta 
bekymmer kring sin mentala hälsa, sin perception, hur de skulle bete sig, sina studier och hur eleven 
ska göra för att ta sig till skolan med allmänna färdmedel. Allt detta var faktorer som störde både 
anpassningen till den nya skolan och själva inlärningen. 

2.6 Diskussion av tidigare forskning 
Den tidigare forskningen ger kontext till denna studies problemområden och motiverar uppkomsten av 
studien. En del forskning belyser framgångsfaktorer för övergångar för studie- och yrkesvägledare, 
med fokus på det relationella samt utbildning och kompetens. Annan forskning belyser 
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framgångsfaktorer utifrån vårdnadshavare och elevers behov samt måendet för dessa två grupper 
under övergångsprocessen. Andra delar av forskningen utgår från utbildningsprofessionens åsikter 
gällande övergångsprocessen för elever med autism. Här skiljer sig den tidigare forskningen åt i 
jämförelse med vår studie, då tidigare forskning utgår ifrån olika gruppers perspektiv och upplevelser 
av övergångsprocessen. Medan denna studie enbart fokuserar på studie- och yrkesvägledares 
perspektiv och upplevelser av övergångsprocessen. Det ger dock studien en bredd att andra än studie- 
och yrkesvägledare ger sin synvinkel på de metoder som har fungerat under deras övergångsprocess. 
En del av den tidigare forskningen är litteraturöversikter, vilket är en sammanställning av flera studier, 
vilka ger en övergripande bild av olika kontexter och utifrån olika betydande personers åsikter. Valet 
att studera litteraturöversikter samt originalstudier innebär att studien erhåller en djupare förståelse av 
forskningsläget för valt fenomen.  

Den tidigare forskningen synliggör vikten av studie- och yrkesvägledares kompetens och utbildning 
för att bemöta elever med autism och effekterna av bemötandet. Som Krell och Pérusses (2012) vilka 
argumenterar för att studie- och yrkesvägledare behöver besitta stor kunskap om funktionsvariationer 
och funktionshinder, men att studie- och yrkesvägledare inte får tillräckligt med förberedelse för att 
motsvara dessa förväntningar. Temat rörande studie- och yrkesvägledares utbildning och kompetenser 
pekar på en generell samstämmighet mellan studierna om att det behövs mer kunskap kring autism. 
Den generella samstämmighet ligger som grund för denna studies problemområde, samt bidrar till 
forskning inom området.  

Flertalet refererade artiklar belyser det relationella som en viktig faktor i en övergång från en skolform 
till en annan skolform. I detta inbegrips relationen mellan elever och skola samt vårdnadshavare och 
skola. Vidare så finns en samstämmighet mellan studierna rörande att vårdnadshavarna har en central 
roll i och under övergångsprocessen. I studien undersöks om denna centrala roll är till gagn för studie- 
och yrkesvägledares vägledning under övergångsprocessen.  

Presenterad forskning på temat framgångsfaktorer vid övergångar har bidragit med insatser och 
uppgifter för studie- och yrkesvägledare att implementera innan och under övergångsprocessen.  

Den tidigare forskningen rörande temat framgångsfaktorer vid övergång synliggör vikten av att besöka 
skolan innan övergången som en faktor för en väl fungerande övergångsprocess. Vidare argumenterar 
presenterad tidigare forskning att det är av vikt att studie- och yrkesvägledare bör ta en aktiv roll för 
att vägleda elever samt uppmuntra eleverna att delta i processen. Slutligen argumenterar Krell och 
Pérusse (2012) för att det finns för lite information kring studie- och yrkesvägledares roll för att 
tillhandahålla vägledning för övergång från en skolform till en annan och detta specifikt för elever 
med autism. Detta argument sätter ramen för denna studie och genom denna studie redogöra för 
framgångsfaktorer gällande övergångsprocesser. 

Slutligen belyser tre refererade artiklarna svårigheterna i övergångar mellan skolformer för elever med 
autism. Artiklarna belyser även att dessa svårigheter kan leda till ångest och oro för både eleverna och 
vårdnadshavarna till eleverna.  

Med bakgrund av tidigare forskning är denna studie en studie som utgår från studie- och 
yrkesvägledares subjektiva åsikter och erfarenheter kring processen övergång från grundskolan till 
gymnasiet för elever med en autism. Föreliggande studie kan ge bidrag till och visa hur processen 
upplevs utifrån studie- och yrkesvägledares synvinkel och förhoppningsvis i förlängningen leda till 
utveckling och förbättringsarbete i de delar där vägledningen brister.  
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3. Teori  
Careership är den här studiens teoretiska utgångspunkt och kommer att ligga till grund för analys- och 
diskussionsavsnittet. Inledningsvis så redogörs det för teorin i sin helhet för att sedan redogöra för de 
begrepp inom teorin som är centrala i studien. De tre centrala begreppen för studien är “pragmatiskt 
rationellt beslutsfattande”, “handlingshorisont” och “brytpunkter”. Författarna bakom teorin som valts 
är Phil Hodkinson och Andrew C. Sparkes. Teorins fullständiga namn är: “Careership: A Sociological 
Theory of Career Decision Making”. 

3.1 Careership 
Careership har sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus arbete och teori med de centrala begreppen fält, 
kapital och habitus. Nedan beskrivs grunderna i Bourdieus teori och begrepp och efter det följer en 
redogörelse över Hodkinson och Sparkes vidareutveckling av Bourdieus teori i syfte att presentera en 
ny teori och modell angående karriärval. Centrala begrepp i Bourdiues teori är fält, kapital och habitus. 

 När Bourdieu studerar och beskriver sociala sammanhang så har han kallat det för det centrala 
rummet. Under särskilda förutsättningar så kan det från det sociala rummet utvecklas ett socialt fält. 
Centralt för fältbegreppet är att det sociala livet bygger på egna särskilda symboliska och kulturella 
värderingssystem och dominansförhållanden. Exempel på dessa fält är vetenskapens fält, medicinens 
och kulturens fält. Bourdieu menar att utbildningssystemen är en grundpelare för 
socialiseringsmekanismer i samhället. 

 Inom ramen för fält diskuterar Carlhed det Bourdieu kallar för kapital. Kapital är materiella och 
sociala tillgångar som sätts i relation till andra individers kapital. Det ger en bild av vilken placering 
till andra en individ har i sociala relationer i samhället i stort och inom olika fält (Carlhed, 2011). 
Bourdieu använder andra begrepp än klassbegreppet. Detta på grund av hans syn på hur fälten 
befolkas och vilka strukturer som dominerar. Där är begreppet kapital centralt. Samhällsstrukturerna 
definieras utifrån den kapitalsammansättning individerna har i relation till andra individer i sociala 
sammanhang (Carlhed, 2011). Bourdieu belyser olika sorters kapital. Centralt är ekonomiskt kapital, 
socialt kapital, symboliskt kapital och kulturellt kapital (ibid). Socialt kapital är den tillgången en 
individ har till sociala nätverk. Symboliskt kapital förstås som tillgångar som tillerkänns ett värde och 
är legitimt i relation till det fält som individen verkar i. Vidare finns kulturellt kapital som ses i ljuset 
av värderingar i samhället kring till exempel utbildning – utbildningskapital – och forskning – 
vetenskapligt kapital (ibid). Bourdieu använder sig också av begreppet habitus. Det kan förstås som 
mentala strukturer för en individ att förstå sig på den sociala världen. Det är i grund och botten en 
produkt av internalisering av strukturer som finns runt omkring en i världen (Bourdieu 1989, s 18). 
Det är ett system av dispositioner för perception, tänkande och handlande som sätter sig i kroppen på 
en individ. Det kan förstås som att det är utifrån den symboliska och sociala ordningen som en 
individs handlande får en mening (Carlhed, 2011). Broady (1998) belyser att en persons habitus 
grundläggs genom de vanor hon inför i vårdnadshavare och skolan och som sedan blir till ett långlivat 
och ofta omedvetet handlingsmönster. Broady menar att habitus kan ses som ett kapital i sig, men som 
ett kapital som förkroppsligas. 
I de centrala delarna av Careership återfinns tre dimensioner. Den första dimensionen är pragmatiskt-
rationellt beslutsfattande, som återfinns i den beslutsfattandes personens habitus. Careership belyser 
att habitus är ett koncept som rymmer en persons tankar, idéer och preferenser som individuella 
subjekt - men som också står under inflytande av de sociala nätverk individen rör sig i och kring vilka 
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kulturella traditioner som personen lever i och runt. Vidare berör teorin en individs interaktion med 
andra, vilket är den andra dimensionen. Den tredje och sista dimensionen rör beslut kring brytpunkter 
och rutiner som är en central del av en individs livsbana (Hodkinson & Sparkes 1997).. 

3.2 Pragmatiskt rationellt beslutsfattande 
Inom Careership så är det centralt att de första besluten som de unga fattade var av rationell art. Som 
ett exempel till detta så avvisade många ett yrke baserat på personliga erfarenheter eller på grund av 
råd från en vän, en granne eller en släkting. Vidare så var de ungas beslut inte systematiska utan 
snarare pragmatiska. Besluten var baserade på det välkända och det bekanta för de unga. Enligt 
Careership så kan beslutsfattandet var sammanhangsrelaterade och kunde således inte separeras från 
elevernas kultur, familjebakgrund och livshistoria (Hodkinsons & Sparkes 1997). Careership beskriver 
även hur besluten togs och på vilka grunder. Besluten var optimistiska och baserade på tillfälliga 
kontakter och erfarenheter. Besluten var endast delvis rationella och påverkades också av känslor. 
Slutligen handlade besluten om att acceptera ett alternativ snarare än att välja mellan många olika 
alternativ (Hodkinson & Sparkes 1997). Enligt Careership så kan karriärbeslut bara förstås i termer av 
livshistorien för den som skapar dem, där dennes identitet har skapats genom interaktion med 
betydande andra och med kulturen som subjektet lever och har levt med (Hodkinson & Sparkes 1997). 

3.3 Handlingshorisont  
Handlingshorisonten innefattar den arena där beslut fattas och åtgärder kan vidtas (Hodkinson & 
Sparkes 1997). Careership beskriver att ett schema strukturerar upp vad en individ känner till om 
världen. Dels genom att filtrera bort saker som inte är tillräckligt relevanta och skapar en 
sammanhållande ordning av olika delar. Eftersom att schemat filtrerar information, begränsar samt 
möjliggör handlingshorisonter för både vår syn på världen men också för vilka beslut och val vi kan 
göra inom denna. Careership tar upp att en anledning till att vissa ungdomar med bestämdhet avvisar 
karriärråd är för att de ligger utanför deras handlingshorisont. Dessa råd passar inte med ungdomarnas 
nuvarande bild av de själva samt deras uppfattning om lämpliga karriärvägar. Utöver dessa krav så 
finns inte dessa karriärvägar inte bara där att välja utan de skapas exempelvis genom kontakter som 
ungdomarna eller vårdnadshavarna besitter. Enligt Careership (1997) så är handlingshorisonter 
segmenterade på så sätt att ingen tar hänsyn till hela utbudet för möjliga möjligheter gällande 
utbildning eller arbetsmarknaden. Careership beskriver begreppet handlingshorisont med att det som 
kan ses och därför väljs beror på handlingshorisonten. Detta beror också på den berörda personens 
ståndpunkt, dess habitus samt dess externa utbildning. Inom människors horisont fattar de pragmatiska 
och rationella beslut (Hodkinson & Sparkes 1997). 

 

3.4 Brytpunkter 
En central del i Careership är brytpunkter. Brytpunkter uppstår när individer måste omvärdera, 
revidera eller bedöma till exempel sin karriär på ett annat sätt. Om ett individuellt beslut är taget vid en 
brytpunkt ändras också personens habitus (Hodkinson & Sparkes, 1997). Själva beslutet i sig kan leda 
till dramatiska förändringar, men leder i andra fall till små förändringar i habitus. Careership 
exemplifierar detta med övergången från high school till universitet. Careership lyfter tre olika sorters 
brytpunkter, strukturella, självinitierade och framtvingade brytpunkter (1997). Strukturella brytpunkter 
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är avhängiga på externa strukturer utifrån de inblandade institutionerna. Till exempel kan det handla 
om ett val för en elev att studera vidare efter att den obligatoriska skolgången är avslutad. Vidare finns 
självinitierade brytpunkter som kan förstås som bidragande till en mer påskyndad övergång. 
Självinitierade brytpunkter innebär att personen måste utföra en förändring på grund av en rad faktorer 
i personens liv. Slutligen framtvingas brytpunkter på grund av andras handlingar eller av vissa externa 
faktorer. Vissa brytpunkter kan planeras och förutses, medans andra inte kan förutses. Till sist finns 
framtvingade brytpunkter. Antingen är det framtvingat av händelser eller tillfällen från andra. Till 
exempel övertalighet på en arbetsplats och liknande.  

3.5 Diskussion av teori 
Careership är en central teori inom ramen för den teoretiska vägledningsfloran för karriärvägledning. 
Teorin passar särskilt bra för studiens ämnesområde då de brytpunkter vid övergångar som Careership 
diskuterar blir tydliga utifrån det som studien vill undersöka.  

Eftersom Careership (1997) beskriver att elevernas kultur, familjebakgrund och livshistoria är centralt 
för att ta beslut kring karriärval så kan det också utifrån vårt teorival vara värt att titta på 
vårdnadshavares roll i gymnasievalet. 

Studie- och yrkesvägledarna har en central roll att visa på olika alternativ för ungdomen som ska söka 
gymnasium. Att vidga elevens perspektiv blir därför viktigt i relation till elevens handlingshorisont, då 
ungdomen bara kan välja mellan de alternativ som den faktiskt är medveten om. Utifrån att en studie- 
och yrkesvägledare vägleder elever med autism kan perspektivvidgning förstås som en utmaning, då 
eleverna ofta har specialintressen och att en rutinbunden vardag kan vara central. Personer med autism 
anses ofta vara detaljfokuserade och då kan rutinförändringar upplevas som ett störande inslag i 
vardagen (Edfelt et al. 2019, s 51). 

En diskussion kring elevernas brytpunkter blir här också central. Gymnasievalet är en tydlig brytpunkt 
för elevernas skolprocess då de byter stadie från grundskolan till det som i teorin är den frivilliga 
gymnasieskolan. Brytpunkten är i grund och botten strukturell eftersom skolsystemet föranleder ett 
stadiebyte, men utifrån respondenternas utsagor kan den också förstås som tvingande i vissa fall. 

4. Metod 
Inom ramen för metoddelen av uppsatsen presenteras den design som valdes, hur urvalsprocessen av 
deltagare till studien gick till, hur datan samlades in, och hur materialet bearbetades och analyserades. 
Därtill beskrivs de beslut som togs gällande metod och genomförande. Även de etiska övervägningar 
som tagits hänsyn till redogörs för i detta kapitel. Metoden avslutas med en metoddiskussion. 

4.1 Forskningsdesign och forskningsstrategi 
Denna studie undersöker studie- och yrkesvägledares syn på processen vid övergången till gymnasiet 
för elever med autism och om denna process leder till övervägda gymnasieval. Med det som 
utgångspunkt föll valet på en kvalitativ forskningsstrategi för studien, där Bryman (2018, s. 454) 
belyser att huvudfokus ligger på ord för insamling och analys av data. Insamling gjordes i form av en 
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intervjustudie och val av intervjudesign för studien blev semi-strukturerade intervjuer. Bryman (2018, 
s. 563) beskriver att intervjupersonen då har stor frihet att själv formulera sina svar, vilket ligger väl i 
linje med förväntan på studiens intervjuresultat, att få respondenterna att delge sin egen bild av sin 
upplevelse av övergången till gymnasiet för den här elevgruppen. För studien användes en 
intervjuguide (se bilaga 2) som grund med övergripande teman och konkreta frågor, men de semi-
strukturerade intervjuerna gav också stora möjligheter för intervjupersonerna att formulera sina svar 
utefter sin egen syn på de frågor som ställdes och de ämnen som kom på tal.  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Den metod som valdes för intervjuer för denna studie föll på semi-strukturerade intervjuer med ett 
fenomenologiskt förhållningssätt för att samla in data. Det passade syftet för studien bra då Bryman 
belyser att den semi-strukturerade intervjuprocessen är flexibel och att primärt fokus ligger på hur 
intervjupersonen uppfattar och tolkar olika frågeställningar och händelser (Bryman, 2018, s. 563). 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 44) beskriver fenomenologin i kvalitativa studier som en ingång i att 
förstå sociala fenomen utifrån deltagarnas varierande och individuella perspektiv och som ett sätt att 
beskriva världens beskaffenhet precis på det sättet som det är relevant för intervjupersonen att göra. 

 

4.3 Urval 
Ett målstyrt urval av respondenter passade syftet för studien. Bryman (2018, s. 496) beskriver det som 
ett icke-sannolikhetsbaserat urval. Ett målstyrt urval utesluter möjligheten att använda sig av 
undersökningsdeltagare rent slumpmässigt, utan de som intervjuades var utvalda för att de rent 
strategiskt passade våra forskningsfrågor. De intervjupersoner som deltog i studien är yrkesverksamma 
studie- och yrkesvägledare med examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet på ett lärosäte i 
Sverige. Vid intervjutillfället var samtliga respondenter yrkesverksamma i Stockholmsområdet. 
Dessutom var ett ytterligare kriterium för att delta i studien att intervjupersonerna hade erfarenhet av 
att vägleda ungdomar med autism inför deras gymnasieval. Tre av respondenterna vägleder elever som 
går i anpassade verksamheter för elever med specialpedagogisk profil med AST-profil, medan de fyra 
andra respondenterna vägleder elever med autism som får sin utbildning integrerad i en ordinarie 
verksamhet.  
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Tabell 1. Presentation av studiens intervjupersoner 
 

 
Fingerat namn på 
respondenten 

Datum för 
intervju 

Vägleder elever som går i stor eller 
anpassad undervisningsgrupp 

Plats eller 
plattform för 
intervju 

Anna 30:e mars 
2020 

Integrerat i stor undervisningsgrupp På respondentens 
arbetsplats 

Beatrice 1:a april 
2020 

Anpassad undervisningsgrupp Zoom 

Carolina 2:a april 
2020 

Anpassad  undervisningsgrupp På respondentens 
arbetsplats 

Diana 8:e april 
2020 

Anpassad undervisningsgrupp Zoom 

Eva 8:e april 
2020 

Integrerat i stor undervisningsgrupp Zoom 

Filippa 15:e april 
2020 

Integrerat i stor undervisningsgrupp Google Meet 

Gunilla 16:e april 
2020 

Integrerat i stor undervisningsgrupp Google Meet 

 
 
 

4.4 Genomförande 
Den första kontakten som togs med respondenterna skedde via mail. I det första mailet bifogades 
missivbrevet där det beskrevs kortfattat bakgrund och syfte med studien samt på ett tydligt sätt 
formulerade att deltagandet är frivilligt och att respondenterna får avsluta intervjun närhelst de vill (se 
bilaga 1). En presumtiv respondent som mottog mail svarade inte på detta och en annan avböjde på 
grund av tidsbrist. Efter positivt gensvar från sju studie- och yrkesvägledare så mailades 
medgivandeblanketter ut och tid bestämdes för intervjun. Intervjuerna skedde under tiden då 
coronaviruset covid-19 var aktivt i Sverige. Detta medförde att den första och den tredje intervjun 
genomfördes genom att intervjun genomfördes i samma fysiska rum som respondenten - på dennes 
arbetsplats - medan fem intervjuer genomfördes i digitala rum. Tre intervjuer genomfördes via 
videolänk genom e-mötestjänsten Zoom och två intervjuer genomfördes genom e-mötestjänsten 
Google Meet. De intervjuer som genomförde via Zoom och Google Meet inleddes med att spela in när 
respondenten muntligt fick ge sitt godkännande till intervjun. I samband med den första och tredje 
intervjuerna mottogs respondenternas underskrift på en medgivandeblankett.  

De sju intervjuer som är inkluderade i studien pågick mellan 27 minuter och en timme och fem 
minuter.  Varje gång ett nytt tema inleddes så presenterades temat för intervjupersonen innan frågorna 
började att ställas. De tre teman som studien utgick från var studie- och yrkesvägledarens bakgrund, 
studie- och yrkesvägledarens metoder för vägledning samt studie- och yrkesvägledarens samarbete 
med andra professioner på skolan. Det genomfördes också ytterligare en intervju - den sjätte i 



17 
 

ordningen just då - som uteslöts ur studien. Detta dels för att ljudet i långa stycken var ohörbart, så en 
rimlig och rättvis transkribering inte var möjlig. Men dels också för att där det kunde urskiljas 
respondentens svar så handlade detta inte om de frågor som ställdes och kunde i mycket låg 
utsträckning kopplas till forskningsfrågorna. 

4.5 Dataanalys 
Vartefter intervjuerna genomfördes transkriberades dessa. Bryman (2018, s. 581) belyser att det är av 
vikt att den återgivna texten är så exakt utformad som möjligt, det var också så transkriberingen sedan 
genomfördes. På vissa ställen var det sagda inte hörbart och då skrevs ordet “*ohörbart*” i 
transkriberingen, i linje med det Bryman (2018, s. 581) föreslår att det ska förtydligas att ett eller flera 
ord saknas. När transkriberingen var färdig inleddes arbetet med att tematiskt analysera intervjuerna. 
Bryman (2018, s. 703) beskriver att teman kan vara kategorier som forskaren identifierat utifrån den 
insamlade datan. Den tematiska analysen gjordes med stöd av Braun och Clarke (2008) checklista för 
tematiska analyser. Braun och Clarke (2008) menar att en tematisk analys är ett sätt att hitta centrala 
detaljer i en stor text- och informationsmassa. Uppsatsskrivarna följde noggrant Braun och Clarke 
(2008) beskrivning att varje data ska ges likvärdig uppmärksamhet under kodningsprocessen.  

Vidare belyser Braun och Clarke (2008) att det transkriberade materialet inte bara ska beskrivas, utan 
analyseras och tolkas i den tematiska analysen. Det transkriberade materialet lästes igenom för att 
sedan färgkodas utifrån relevanta teman som återkom i intervjuerna. Detta gjordes i delade dokument i 
Google Drive. Sedan kopierades och klistrades relevanta delar in i ett annat delat dokument i Google 
Drive, så att alla citat kring ett tema blev samlat i ett dokument. Det ledde till en god överblick över 
materialet och efter det inleddes processen med att sammanfatta de olika temana i textform med 
relevanta citat från intervjupersonerna.  Det redovisades sedan i fem olika teman. Det första temat är 
vårdnadshavares påverkan i studievalssituationen med tre underteman: Vårdnadshavares oro, 
vårdnadshavares deltagande i vägledningsprocessen och vårdnadshavares deltagande i beslutet av 
gymnasieval. Det andra temat är studie- och yrkesvägledares utbildning med två underteman: 
utbildning för studie- och yrkesvägledare och vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare. Det 
tredje temat är framgångsfaktorer vid övergång och vad som påverkar eleven med två underteman: 
samordna besök på nya skolan och samarbete mellan professionerna. Det fjärde temat är elevens 
process under övergången. Och det femte och sista temat är psykiskt mående vid övergångsprocessen. 

Till sist så analyserades den insamlade datan utifrån syfte och forskningsfrågor i relation till studiens 
val av teoretisk grund. 

4.6 Etiska överväganden 
Under studiens gång har en kontinuerlig dialog med varandra kring etiska överväganden runt studien 
förts. Centralt för detta var fyra krav som Bryman (2018, s. 170-171) redogjorde för. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
tar sin utgångspunkt i att forskaren ska informera deltagande personer om syftet med undersökningen. 
Vetenskapsrådet (2002) förtydligar att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet. Detta tydliggjordes i det missivbrev som skickade ut, men lyftes också i samband 
med inledningen av varje intervju där respondentens roll beskrevs för intervjupersonen och vad 
intervjun syfta till.  

Vidare finns samtyckeskravet. Inom ramen för det så är det viktigt för deltagarna att ha en tydlig 
förståelse för att de helt själva beslutar om sin medverkan (Bryman, 2018, s. 170). Detta genomfördes 
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genom att deltagarna fick fylla i en samtyckesblankett om intervjuerna skedde på respondentens 
arbetsplats, medan när intervjuerna gjordes via Zoom och Google Meet så inleddes inspelningen med 
att frågan ställdes om respondenterna förstått syftet med intervjun och att de godkänner att bli 
inspelade. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. Det kravet går ut på att personuppgifter på 
intervjupersonerna behandlas med största konfidentialitet (Bryman, 2018, s. 170). Det är ingen annan 
än de två uppsatsskrivarna samt uppsatsskrivarnas handledare som har tillgång till dessa. Det fjärde 
kravet är nyttjandekravet. Det innebär att den data som samlas in om enskilda individer uteslutande 
och utan undantag endast kommer att användas för det ändamål studiens undersökning syftar till 
(Bryman, 2018, s. 171). Detta förtydligades också i missivbrevet.  

De intervjuer som spelades in fördes över till Stockholms universitets digitala lagringsplattform Box 
och dessa raderades sedan från mobiltelefoner, Zoom och Google Meet. 

Under transkriberingen av intervjuerna beslutades att tydligt säkra intervjupersonernas konfidentialitet 
(Bryman, 2018, s. 170). Detta gjordes genom att respondenterna fick en siffra utifrån i vilken ordning 
intervjuerna skedde. Efter att respondenterna fått en siffra översattes siffran till den bokstav i alfabetet 
som siffran motsvarande och senare så fick respondenterna ett fingerat namn utifrån bokstaven de blev 
tilldelade. Det fingerade namnet användes sedan i löpande text i resultatdelen av studien. 

 

4.7 Metoddiskussion 
Här nedan diskuteras metoden och de val inom ramen för den som gjorts.  En kvalitativ 
forskningsansats var ett enkelt beslut då fokus ligger på ord och inte siffror som i kvantitativa studier 
(Bryman, 2018, s. 454). Valet av forskningsmetod ska vara nära förknippat med uppsatsens 
forskningsdesign. Den här studiens forskningsdesign syftar främst till att ge en generaliserande bild av 
en större grupp människor studien vill undersöka. Den fenomenologiska ingången gav möjligheter för 
respondenterna själva att beskriva hur de uppfattar kontexten de verkar i. Att skapa förståelse för hur 
studie- och yrkesvägledare agerar i samband med övergångsprocessen har varit central och är också en 
viktig del av hur studiens forskningsdesign är upplagd (Bryman 2018, s. 71).  I det här fallet deltog sju 
studie- och yrkesvägledare i Stockholm i semi-strukturerade intervjuer för att ge en bild av hur de 
uppfattar situationen kring övergången från grundskola till gymnasium för elever med autism.  

Intervjuguiden fungerade bra som grund och ramade in de delar som studien ville få svar på. Vartefter 
intervjuerna genomfördes så skrevs stödord ned för uppföljningsfrågor som uppmärksammats under 
intervjuerna. Dessa användes sedan som minnesanteckningar inför kommande intervjuer. 

Studien berör ett ämne som inte är utforskat i Sverige, därför har all forskning som studien tagit upp 
hämtats från andra länders kontexter. Uppsatsskrivarna ser flera delar kring skolövergångar för elever 
med autism som skulle behöva undersökas ytterligare i en svensk kontext. 

Det kunde inte på förhand bortses från att studie- och yrkesvägledare kunde ha olika erfarenheter av 
arbetet med elever med autism beroende på om de arbetar i särskilda undervisningsgrupper som 
verksamheter med specialpedagogisk profil med AST-profil eller om de vägleder elever med autism 
som får sin utbildning integrerad i stora undervisningsgrupper. Därför valdes en tabell att redovisa i 
om respondenten arbetade med elever som går i särskild undervisningsgrupp eller om eleverna får sin 
utbildning integrerat i större undervisningsgrupper. 

Intervjuerna genomfördes under perioden då coronaviruset covid-19 var aktivt i Sverige. Detta 
medförde försiktighetsåtgärder som resulterade i att fem av sju intervjuer fick genomföras i digitala 
rum, medan två intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats. Enligt rekommendationer 
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från Folkhälsomyndigheten var dock skolorna öppna och de fem respondenter vars intervju 
genomfördes via Zoom eller Google Meet genomförde intervjun på eller kring sin arbetsplats. På så 
sätt genomförde samtliga respondenter intervjuerna på sina arbetsplatser och bedömningen gjordes att 
deras förutsättningar att genomföra intervjun i och med detta var likvärdiga. 

Enligt Bryman belyser Lincoln & Guba (1985) & Guba och Lincoln (1994) att reliabilitet och validitet 
i kvalitativ forskning bör se annorlunda ut än i kvalitativ forskning. (Lincoln & Guba 1985 se Bryman 
2018, s. 467) och (Guba & Lincoln, 1994 se Bryman 2018, ibid). En stor anledning till det är att det 
inte är möjligt att komma fram till en enda vetenskaplig sanning om hur den sociala verkligheten är 
beskaffad. De föreslår istället en användning av två andra kriterier för bedömningar kvaliteten av 
kvalitativa undersökningar. Dessa två är tillförlitlighet och äkthet (ibid). 

Under tiden arbetet pågått med undersökningen så har också tillförlitligheten och äktheten varit central 
i de diskussioner som förts gällande studien.  

Studien har använt sig av begreppen tillförlitlighet vilket är uppdelat i fyra underkriterier som har sina 
motsvarigheter i kvalitativ forskning. Trovärdighet, istället för intern validitet. Överförbarhet, istället 
för extern validitet. Pålitlighet, istället för reliabilitet. En möjlighet att styrka och konfirmera, som 
motsvarar objektivitet (Bryman 2018, s. 467). Kring studiens överförbarhet har det varit 
uppsatsskrivarnas ambition att dels genom tabellen med information om respondenterna samt genom 
många citat från respondenterna så tydligt som möjligt ge de som läser rapporten en databas som 
grund för att stärka möjligheten att titta på överförbarheten i studien. Pålitligheten kring studien 
stärktes genom att uppsatsen så transparent som möjligt redogjorde för de olika faserna i 
tillvägagångssättet för arbetet med uppsatsen och för vilka beslut som togs längs vägen (Bryman, 
2018, s. 468). Beslut som tagits har redovisat och tankegången kring dessa har exempelvis rört att en 
av intervjuerna som genomfördes inte togs med i studien och att intervjuerna transkriberades 
ordagrant. Vidare redovisas för hur resonemang kring de etiska överväganden som uppenbarats både 
inför och under arbetet med uppsatsen. Studiens trovärdighet (Bryman, 2018, s. 467) är central då den 
sociala verkligheten ska beskrivas, såsom i den här studien. Eftersom sociala miljöer kan beskrivas på 
olika sätt så är det trovärdigheten som blir avgörande för om andra människor som läser uppsatsen kan 
acceptera beskrivningen. Vidare behöver forskaren ha följt de regler som finns och här har studien 
följt Vetenskapsrådets metodologiska intentioner (2002) inom ramen för dess forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilket redogjordes för när de etiska 
övervägandena för studien belystes. Det sista delkriterier för tillförlitligheten är möjligheten att styrka 
och konfirmera. Det är ett sätt för forskaren att redogöra för att den agerat i god tro och inte påverkats 
av personliga värderingar eller den teoretiska basen för uppsatsen i fråga hur processen gått till och hur 
resultatet redovisats. Uppsatsskrivarna har sökt att möta det genom en tydlig transparens kring hur 
uppsatsen rent metodologiskt utförts och hur resultatet redovisas. 

Det andra kriteriet för tillförlitligheten är äkthet eller autenticitet. Guba och Lincoln påvisar att 
äkthetsbegreppet är uppdelat i olika delar (Lincoln & Guba 1985 se Bryman 2018, s. 470) och (Guba 
& Lincoln, 1994 se Bryman 2018, ibid). Centralt för denna studie är om den ger en tillräckligt rättvis 
bild av de olika åsikter som respondenterna lyft och inom ramen för gruppen studie- och 
yrkesvägledare. Studien har redovisat när meningsskiljaktigheter uppstått i respondenternas svar. Till 
exempel när en respondent tydligt klargjorde att hon ville träffa eleverna enskilt innan hon träffade 
vårdnadshavare. Detta eftersom respondenten såg att de hade en tendens att ta över samtalet. Medan 
andra mer tydligt belyser att vårdnadshavare i olika omfattning är en central del av elevens 
övergångsprocess och deltar både i processen i stort som i de individuella vägledningssamtalen med 
eleverna. Enligt Guba och Lincoln (Bryman, 2018, s. 470) är den ontologiska autenciteten central i 
äkthetsbegreppet. Det ställer frågan om undersökningen hjälper respondenterna att skapa sig en bättre 
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förståelse för sin sociala situation och den sociala miljö som hon verkar i. Dels har uppsatsens 
intervjuer skapat tillfällen för respondenterna att reflektera över sin situation på jobbet. Dels så är 
uppsatsens innehåll och slutsatser också konkret knutna till respondenternas arbetssituation i relation 
till den specifika målgrupp av elever denna studie utgår ifrån vad gäller stadieövergångar och det som 
hör detta till. Det går också att koppla till den pedagogiska autenciteten, som Guba och Lincoln 
(Bryman, 2018, s. 470) menar ställer frågan om deltagarna har fått en bättre situation av hur andra 
personer i samma miljö upplever de olika delar intervjuerna handlar om. Studiens resultat, 
resultatdiskussion och slutsatser kommer i varierande grad vara till nytta för respondenterna när dessa 
tar del av det. Under intervjuernas gång blev det tydligt att respondenterna delvis arbetar på ett relativt 
lika sätt och delvis på olika sätt. Att respondenterna när studien är klar får ta del av hur andra i 
liknande situation resonerar kring forskningsfrågorna hoppas studien ge en möjlighet dels till att vidga 
perspektiven också hos respondenterna och samtidigt kunna se vissa delar som en konfirmering av att 
de jobbar på liknande sätt. Detta kan i förlängningen stärka likvärdigheten kring hur studie- och 
yrkesvägledningen bedrivs för elever med autism. 

Tidsplanen för studiens datainsamling med intervjuer revideras under tiden för uppsatsarbetet som en 
konsekvens då situationen med coronaviruset covid-19 sköt några av intervjuerna lite längre fram i 
tiden än ursprungsplanen. Detta ledde då som en följdeffekt till att studiens dataanalys sköts längre 
fram i tiden än först planerat. 

Slutligen kunde det på förhand diskuteras kring de forskningsetiska principerna gällande 
konfidentialitet inom ramen för studien. Detta då populationen studie- och yrkesvägledare är en liten 
yrkesgrupp i sig och särskilt för att urvalet sjunker betänkligt när valet att skriva ut om respondenterna 
arbetar som studie- och yrkesvägledare i anpassade verksamheter med specialpedagogisk profil med 
AST-profil eller i större undervisningsgrupper. Forskningsetiska åtgärder som vidtagits är att inte ta 
med citat från respondenterna som kunde spåras till deras arbetsplats och senare till deras person. 
Besluten har inte direkt påverkat resultatet av undersökningen då citat som tagits med inte beskriver i 
vilken verksamhet respondenten arbetar i. 

5. Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas fyra olika återkommande och centrala teman som kan ses i studiens 
transkriberade intervjuer. Dessa är fyra teman är: vårdnadshavares påverkan i studievalssituationen, 
studie- och yrkesvägledares utbildning, framgångsfaktorer i vägledningsprocessen samt psykiskt 
mående under övergångsprocessen. 

 

5.1 Vårdnadshavares påverkan i 
studievalssituationen 
Samtliga respondenter tog upp att vårdnadshavarna har en central roll i elevernas gymnasieval. Studie- 
och yrkesvägledarna har beskrivit olika sätt som vårdnadshavare är aktiva i sina ungdomars 
gymnasieval. Detta belyses genom tre underteman till det övergripande temat. Det första undertemat 
är: Vårdnadshavares oro inför sina ungdomars övergång och framtida studier. Det andra undertemat 
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belyser vårdnadshavares deltagande i vägledningsprocessen och det tredje undertemat behandlar 
vårdnadshavares deltagande i beslutet av gymnasievalet. 

 

5.1.1 Vårdnadshavares oro 
Som en ingång in i vårdnadshavares påverkan i studievalssituationen belyses vårdnadshavares oro 
kring valet, såsom några av respondenter ser den. En respondent tar upp att vårdnadshavare till den här 
elevgruppen ofta bär på en oro och kommunikation är mer omfattande med denna föräldragrupp i 
jämförelse med andra föräldragrupper. 

 
“Det är klart att dem månar ju. Alltså de har en högre grad av oro i och med att att deras barn går på 
resursskola och det finns en anledning till det. Där ser jag ju. Jag har ju fler samtal än, än studie- och 
yrkesvägledare som inte är resursskola. Så där märker jag ju att kommunikationen eh är ju större med 
mig och föräldrarna än någon annan skola.” (Diana) 

 
Ytterligare en respondent belyser samarbetet med vårdnadshavare och att det kan fungera olika bra 
och att en oro som finns kan bottna i att inte ha en förståelse för processen. Respondenten menar att 
studie- och yrkesvägledaren kan ha en stöttande funktion gentemot vårdnadshavare. 
 

“Oftast funkar det bra, det är klart att vissa är lättare än andra haha, men så är det ju alltid. Eh vissa är 
väldigt oroliga över gymnasievalet, dom förstår inte, ja kanske aldrig har varit med om det tidigare, 
eller så har dom det men ändå inte förstår, man blir en väldigt stor stöttepelare kan man säga.” 
(Gunilla) 

 
Slutligen upplever en respondent att eleverna också ofta följer samma väg som vårdnadshavare 
tidigare valt och betonar att det finns svårigheter med att vidga perspektiv och att det kan leda till att 
ungdomarna utgår från samma handlingshorisont som sina vårdnadshavare. 
 

“Jag jobbar ju med en brytpunkt. Och eh. Det handlar ju om elevernas handlingshorisont som jag så 
många gånger upplever att man följer samma väg som föräldrar kanske gjort tidigare. Det kan vara 
svårt att vidga vyerna där, utan att man fastnar i samma handlingshorisont dårå som föräldrarna gjort 
tidigare.” (Diana) 

 

5.1.2 Vårdnadshavares deltagande i vägledningsprocessen 
Respondenterna berättade att vårdnadshavare är ett vanligt inslag i vägledningsprocessen för den här 
elevgruppen. Till exempel är det vanligt förekommande att vårdnadshavare deltar i vägledningssamtal 
med studie- och yrkesvägledare på sin ungdoms skola. Flera respondenter lyfter att detta sker på två 
olika sätt. Antingen deltar vårdnadshavare tillsammans med sin ungdom, eller så deltar 
vårdnadshavare själv utan sin ungdom. Det finns också en risk att vårdnadshavare tar över samtalen. 
 

“Eh föräldrar är välkomna att vara med, oftast så säger jag att jag vill träffa eleven enskilt först för att 
få höra önskemål, och kanske ännu viktigare, så just den här eleven som jag tog som exempel tidigare 
som jag jobbar mycket med under året, så blir det många enskilda samtal därför att man kan se att 
föräldrarna kan ha en tendens att ta över.” (Anna) 

 
En respondent beskrev det som en naturlig fortsättning på att vårdnadshavare kontinuerligt varit i tät 
kontakt med skolan och att respondenten mycket ofta har dialog med vårdnadshavare. 
 

“Skolorna jag jobbar på nu har det som liksom ett av deras karaktärsdrag, att man har ett väldigt tätt 
samarbete med hemmet. Eh. Det gäller även gymnasievalet. I det här fallet. Eh. Det är mer, alltså jag 
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träffar nästan alltid vårdnadshavare. Eh. Väldigt ofta. Höll på att säga att det är ett eget 
vägledningssamtal. Det skulle jag väl också säga är specifikt för den elevgruppen, såsom jag jobbar och 
såsom jag upplever det. Att man har två vägledningsprocesser för varje elev. Man har en 
vägledningsprocess med eleven och man har en vägledningsprocess med vårdnadshavare.” (Beatrice) 

 
Ytterligare en respondent beskrev det som två parallella vägledningsprocesser och att processerna kan 
gå till på olika sätt. 
 

“Ehh. Så jag skulle säga att det äger rum en vägledningsprocess även med vårdnadshavare och att den 
också kan se väldigt annorlunda ut. Ibland handlar det om fysiska möten, eh, både en, två och tre 
gånger. Men det kan också röra sig om telefonsamtal och, och lite mer light.” (Anna) 

 
En respondent belyser också att ett gymnasieval kan vara jobbigt för eleverna, men att det även kan 
vara jobbigt för elevernas vårdnadshavare med ett avslut och påbörjan på någonting okänt och det 
upplevs som en påtvingad övergång. 
 

“Man vet inte vad som väntar, eh man, alltså man släpper den här tryggheten som man har i skolan och 
bland personal och så, och därför behöver dom prata om det hemma, det kan vara jättejobbigt för 
föräldrarna också, dom går igenom det här så dom behöver prata om det hemma.” (Carolina) 

 
Samma respondent har då hittat strategier för att möta upp vårdnadshavare där dem är i processen och 
ge verktyg för att samtalet ska kunna fortsätta hemma mellan vårdnadshavare och ungdom. 
Respondenten har även tydliggjort för vårdnadshavare vilka skolor som är aktuella och när öppet hus 
sker på skolorna. 
 

“Mm, men men liksom om jag då mailar den här sammanfattningen till exempel till vårdnadshavarna, 
då fortsätter ju dom ofta den här processen hemma, just eftersom ett stort ansvar ligger ju på 
vårdnadshavarna, att dom ser till att eleverna kommer ut på några studiebesök eller på öppna hus och 
så och dom här föräldrarna behöver ofta veta exakt vilka tre skolor har jag och eleven pratat om och 
hittat ett intresse för. När har dom öppet hus, kanske var ligger skolorna, hur tar man sig dit, man ska 
inte ge för mycket, men allt är ju individuellt, dom är ju olika så, vissa kanske, då måste nån i skolan 
åka iväg på studiebesök, men det är individuellt men eh det gynnar ofta dom här eleverna med, med 
samverkan, när eleverna själva vill och är intresserade av det så.” (Carolina) 

 
Flera respondenter nämnde att vårdnadshavarnas del i vägledningsprocessen sker redan innan årskurs 
nio.  
 

“Så har man ganska mycket kontakt med många vårdnadshavare, många är oroliga och många är 
ganska tidigt elever som går i sjuan och åttan tar kontakt och liksom, ”ja vi har så mycket problem, hur 
ska vi tänka framåt?” Och så, inför gymnasiet. Ehm så det är mycket kontakt med vårdnadshavare, men 
det är inte självklart, det är inte alla som är intresserade. Det är nog mycket kontakt, både möte, telefon 
och mail. Mycket sammanfattningar till vårdnadshavarna och dom är ju väldigt väldigt tacksamma för 
stöd och hjälp.” (Carolina) 

 
Slutligen lyfter en respondent och problematiserade vårdnadshavares deltagande i 
vägledningsprocessen och berättade om sin upplevelse av vårdnadshavares deltagande under 
vägledningssamtal. 
 

“Eh föräldrar är välkomna att vara med, oftast så säger jag att jag vill träffa eleven enskilt först för att 
få höra önskemål, och kanske ännu viktigare, så just den här eleven som jag tog som exempel tidigare 
som jag jobbar mycket med under året, så blir det många enskilda samtal därför att man kan se att 
föräldrarna kan ha en tendens att ta över.” (Anna) 
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5.1.3 Vårdnadshavares deltagande i beslutet av gymnasieval 
Respondenterna uppger att vårdnadshavare - på olika sätt och under olika omständigheter - är med och 
också tar beslutet kring vilka gymnasieskolor och utbildningar ungdomen kommer att söka. En 
respondent belyste också att det har hänt att elev och vårdnadshavare tycker olika och då funderade 
respondenten kring att båda alternativen kanske väljs. En annan respondent resonerade kring att det 
upplevs som att det inte finns något alternativ till gymnasiestudier och att gymnasievalet är 
framtvingat. Det blir ett tillfälle där vårdnadshavare kliver fram. 
 

“Och det är ju det som är grejen med gymnasievalet, att det är ju framtvingat. Man kan säga nej till 
gymnasiet för att det är en frivillig skolform, men det finns inga alternativ kring det. Det som händer då 
är naturligtvis att vårdnadshavare steppar in. Och fattar beslut för sin, för sitt barn. För sin ungdom. Eh, 
väldigt ofta utifrån det de känner till och har sett. Eh, så det är inte så där jätteovanligt, även om det 
inte är så i alla fall. Eh. Att det är vårdnadshavare som gör valet. Att det är deras väl underbyggda val. 
Och eh. Och att välja åt en annan människa – även om det är ens barn - är väldigt svårt. Så även det är 
väldigt ångestfyllt.” (Beatrice) 

 
Respondenterna upplevde att gymnasievalet är mycket jobbigt även för vårdnadshavare och belyser att 
valprocessen också pågår hemma. Vårdnadshavarna är fundamentala för att ungdomarna ska kunna 
besöka olika skolors öppna hus och för att kunna göra olika studiebesök på skolor. 
 

“Det kan vara jättejobbigt för föräldrarna också, dom går igenom det här så dom behöver prata om det 
hemma, mm, men men liksom om jag då mailar den här sammanfattningen till exempel till 
vårdnadshavarna, då fortsätter ju dom ofta den här processen hemma, just eftersom ett stort ansvar 
ligger ju på vårdnadshavarna, att dom ser till att eleverna kommer ut på några studiebesök eller på 
öppna hus och så och dom här föräldrarna behöver ofta veta exakt vilka tre skolor har jag och eleven 
pratat om och hittat ett intresse för.” (Carolina) 

 
Även ytterligare en respondent delade bilden av att vårdnadshavare har en stor talan i 
beslutsprocessen. Respondenten uttryckte också att detta är viktigt för en del elever inom elevgruppen 
då respondenten upplever att många av dem inte klarar av att genomföra gymnasievalet. 
 

“Och speciellt med dom här eleverna för många av dom, ja men klarar inte av på samma sätt att göra 
ett val, som andra elever, eh så dom föräldrarna har mycket, ja men dom har stor talan många gånger, 
inte alltid men, om man kan, jag vet att många, föräldrar har, dom tycker annorlunda än vad sina barn 
gör, så dom, ja man märker av att vissa vill att dom kanske ska gå ett anpassat gymnasium, men eleven 
själv vill inte det, eh men då ja, dom, ja jag vet inte riktigt hur dom har löst det, men dom lägger väl in 
båda alternativen, att dom tar elevens val först och sen som reserv då tar dom nånting anpassat som 
föräldrarna vill. Men dom har absolut stor talan skulle jag säga. För många i alla fall.” (Gunilla) 

 
En av respondenterna drog en parallell till att arbeta som studie- och yrkesvägledare för elevgrupper 
utan autism. Respondenten konkretiserade hur central vårdnadshavare är för elevgruppens med autism, 
men att respondenten stöttar vårdnadshavare. 
 

“Eh, för jag skulle säga att kanske den största skillnaden att vara studievägledare för den här specifika 
elevgruppen det är att jag i mycket större utsträckning om jag jämför med andra uppdrag som jag inte 
har varit med den här elevgruppen, eh stöttar vuxna runt ungdomen, eh i väldigt stor utsträckning så, 
jag skulle säga att har jag ett möte eller två möten med eleven, så har jag tre, fyra kanske fem möten 
med föräldrarna, så föräldrarna är väldigt viktiga, eh kanske extra viktiga.” (Beatrice) 

 
Intervjupersonerna har förtydligat att gruppen av vårdnadshavare kring elever med autism kan vara 
extra aktiva i gymnasievalsprocessen. Enligt respondenterna finns det också svårigheter kring gruppen 
av vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan ha samma svårigheter som eleverna avseende 
kommunikationen och kan själva behöva stöd i vägledningen kring sina ungdomars gymnasieval. 
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“Men jag tänker att man behöver mer, det blir en svår balans, för att där skulle man behöva mer stöd 
från föräldrarna, men i vissa fall så kan det vara så att föräldrarna har samma svårigheter också, det är 
ju svårt med kommunikationen och, det, man vill ju att alla ska delta i dom vägledningsaktiviteter vi 
gör.” (Anna) 

 
Ytterligare en respondent belyser att vårdnadshavarna har stark påverkan på gymnasievalet. 
Respondenten såg också utmaningar för vårdnadshavare och ser också att vårdnadshavare kan behöva 
mycket stöd i sina ungdomars övergångsprocess. 
 

“Mm, eh men dels självklart föräldrarna påverkar jätte jättemycket. Eh och många gånger har väl 
föräldrarna inte heller den förmågan riktigt så utan behöver mycket stöd i det här.” (Carolina) 

 
Sammantaget så belyses det att vårdnadshavare till ungdomar med diagnos inom autismspektrum ofta 
spelar en aktiv roll i sina ungdomars övergång från grundskolan till gymnasiet. Flera respondenter 
beskriver att de upplever att vårdnadshavare bär på en oro kring sina ungdomars gymnasieval. Det är 
en anledning till att respondenterna ofta upplever att det är två parallella vägledningsprocesser som 
sker, en för eleven och en för vårdnadshavarna. Flera respondenter tar själva upp att de jobbar med en 
brytpunkt, även om de ibland använder andra ord för det, som till exempel övergång. Innehållet i 
Careership (1997) belyser att brytpunkter handlar om när individer måste omvärdera, revidera eller 
bedöma till exempel sin karriär. Det är också någonting som kan appliceras på det respondenterna 
berättar i den här studien, men då handlar det om ungdomar som ska avsluta sina grundskolestudier 
och gå vidare till gymnasiet. Diana upplever att eleverna också ofta följer samma väg som 
vårdnadshavarna tidigare valt. Respondenten nämner själv att respondenten arbetar med en brytpunkt 
och att besluten fattas inom ramen för elevernas handlingshorisont. Diana menar att det kan vara svårt 
att vidga vyerna och ta beslut utifrån andra parametrar än inom samma handlingshorisont som sina 
vårdnadshavare. 
 
I flera fall är vårdnadshavare med under vägledningssamtal som ungdomen har tillsammans med 
studie- och yrkesvägledaren. Det händer även att vårdnadshavare träffar studie- och yrkesvägledare på 
egen hand för att föra samtal kring gymnasievalet. 
Vidare sker det också att vårdnadshavare även kliver in och tar det slutgiltiga beslutet i valet av 
gymnasieskola, uttrycker tre av våra respondenter. Careership (1997) belyser att beslut som unga 
ibland tar kring till exempel ett yrke kan vara på grund av råd från en släkting, det är en del av det som 
Careership (1997) kallar för pragmatiskt rationellt beslutsfattande. Våra resultat visar att det verkar 
gälla i stor utsträckning för elevgruppen med autism i samband med valet till gymnasium. 
 

5.2 Studie- och yrkesvägledares utbildning 
Nedan analyseras de relevanta delar ur respondenternas intervjuer som rör området utbildning för att 
möta elever med en autism som en del av vägledningsprocessen. Samt en analys av deras upplevelser 
om de fick tillräckligt med utbildning under deras period på studie- och yrkesvägledarprogrammet 
eller om de upplever att de har behov av vidareutbildning för att bemöta elever med autism. Två 
underteman har identifierats: Utbildning för studie- och yrkesvägledare och vidareutbildning för 
studie- och yrkesvägledare.  
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5.2.1 Utbildning för studie- och yrkesvägledare 
Under intervjuerna framkommer det att respondenterna uttryckte att de inte fick tillräckligt med 
utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet för att möta elever med autism. 
Så här uttryckte sig de respondenter som upplevde att utbildningen för att bemöta elever med autism 
inte var tillräckligt:  
 

Uppsatsskrivarna: Tycker du att ni fick tillräckligt med utbildning för att bemöta elever inom 
autismspektrat? 
“Nej! Det tycker jag inte att vi fick, eh och det var också en fråga som var ganska återkommande 
under, under dom tre åren som jag läste på programmet, eh att det var ett återkommande önskemål 
bland studenter att vi vill, vi vill lära oss mer om egentligen om alla typer av alltså grupper som 
behöver ett särskilt stöd, alltså såhär hur bemöter man, hur vägleder man, vilka metoder, vilka 
hjälpmedel.” (Beatrice) 

 
På samma fråga som den första respondenten besvarade, uttryckte sig nästa respondent såhär kring 
utbildningen kring att möta elever med autismspektrumdiagnos: 
 

“Nej, absolut inte. Jag valde också att skriva, eh min C-uppsats kopplat till vägledning för personer 
med olika typer av hinder eller svårigheter, av den anledningen.” (Eva) 

 
Citaten ovan visar exempel på hur studie- och yrkesvägledare med en studie- och 
yrkesvägledarexamen upplever att de inte fått tillräckligt med utbildning kring metoder och verktyg 
för att bemöta elever med autism. Respondenterna uttryckte sig med emfas när frågan om de hade fått 
tillräckligt med utbildning kring elever med autism, detta är ett fynd som är återkommande i flera 
intervjuer men som inte återspeglas i Careership (1997).  

 

5.2.2 Vidareutbildning för studie- och yrkesvägledare 

 
På frågan om respondenterna hade någon vidareutbildning svarade återigen flertalet respondenter att 
de inte ansåg sig ha någon formell vidareutbildning för att möta elever med en autism. En respondent 
belyste att skolans elevhälsoteam, EHT, är en central arena för kunskapsutbyten rörande elever med 
autism. 

Uppsatsskrivarna: Eh, då kommer det en liten fråga om det, har du någon vidareutbildning som rör 
elever med AST? 
“Nejmen ingen formell vidareutbildning, mer än att jag liksom förkovrar mig i det som erbjuds på 
skolverket och jamen så ja eftersom jag är aktiv i elevhälsan och är en naturlig del i EHT så blir det 
också så att jag gått vissa endagskurser och pratar mycket om det här, men ingen så formell 
högskoleutbildning eller något sånt, det har jag inte.” (Anna) 

 
På uppföljningsfrågan angående om respondenterna önskar att de hade en formell vidareutbildning 
kopplat till elever med autism så gav respondenterna spridda svar. En del upplevde att den erfarenhet 
de innehar är tillräckligt för att möta denna elevgrupp, medans en respondent hade uttryckt att under 
respondentens senaste medarbetarsamtal önskade mer utbildning i form av en kurs eller fortbildning.  
 

“Eh, jag skulle gärna, det tog jag faktiskt upp nu på mitt senaste medarbetarsamtal som jag hade faktiskt 
att jag skulle eventuellt, alltså känner att jag skulle behöva lite mer utbildning i det. Så eventuellt om jag 
hittar nån, nån kurs, nån kompetens, eh fortbildning eller så så skulle jag gärna gå nån sån kurs eller på 
nån föreläsning eller nånting.” (Filippa) 
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Detta tema är av vikt för studien då en utbildning för att bemöta elever med autism är viktigt både för 
studie- och yrkesvägledare men främst för eleven som får vägledning i övergångsprocessen. Att 
inneha tillräckligt med utbildning för att bemöta en elev med autism är även en del i att kunna vara 
behjälplig i och under övergångsprocessen för denna elevgrupp. Detta tema är ett tema som är 
återkommande i svaren från respondenterna men som inte återspeglas i Careership. 

5.3 Framgångsfaktorer vid övergång och vad som 
påverkar eleven 
Nedan beskrivs och analyseras studie- och yrkesvägledares syn på vilka framgångsfaktorer som bidrar 
till att elever gör ett övervägt val. Vidare så presenteras vilka faktorer som påverkar elevernas val 
utifrån deras handlingshorisont. Tre underteman har identifierats: Samordna besök på nya skolan, 
samarbete mellan professionerna, elevens process under övergången. 

5.3.1 Samordna besök på nya skolan 
Respondenter argumenterar för vikten av att samordna besök på den nya skolan som en del av 
framgångsfaktorerna för övergångsprocessen. Detta som ett led i att stödja elever som har svårigheter 
med föreställningsförmågan. 
 

Uppsatsskrivarna: Ehm alltså hur förbereds eleven, från att informationen kring gymnasievalet. 
“… eh jag pratar mycket om vikten av att gå på öppna hus, för att se hur skolan ser ut, hur är 
magkänslan… “ (Anna) 

  
Uppsatsskrivarna: På vilket sätt, nu kommer några frågor som du har varit inne och svarat lite grann på, 
men jag ska ställa dom ändå så kan du få fördjupa svaren där, då är det, på vilket sätt är du med i 
processen som sker tillsammans med eleven, inför och under gymnasievalet? 
“Det är en av anledningarna – men inte den enda - till att vi har mycket skolbesök. Och prova på-dagar 
och så. För har man gått i klass med fem till åtta, kanske under de senaste sex åren, i grundskolan. Så 
föreställa sig hur en gymnasieskola är med lektioner med när man är trettio i rummet.” (Beatrice) 

  
Uppsatsskrivarna: Hur förbereds elever med AST inför och kring gymnasievalet? 
“… en del elever behöver definitivt nu under årskurs åtta vara igång även att jag har haft samtal med 
deras vårdnadshavare så att de redan nu kan rent fysiskt åka ut till skolor, även om det är svårt under 
den här corona-perioden så, men verkligen behöver eh förberedas och eh se sina olika alternativ för att 
kunna ta till sig det här … “ (Carolina) 

 
Här argumenterar respondenterna för fördelen med att åka på öppet hus, prova på-dagar och 
skolbesök. Respondenten argumenterar för att dessa besök bör ske så tidigt som möjligt. Dessa besök 
kan ske tillsammans med studie- och yrkesvägledaren, skolpersonal eller tillsammans med 
vårdnadshavarna. Det här temat kommer upp under intervjuerna med respondenterna som ett fynd och 
här kan Careership med handlingshorisont och ett vidgande av denna samt elevernas kännedom om 
omvärlden kopplas till skolbesöken. 

  

5.3.2 Samarbete mellan professionerna  
Under intervjuerna med respondenterna framkom det att respondenterna upplevde att samarbetet med 
och mellan andra professioner på skolan var av vikt för framgången vid övergången till en ny skola. 
Här nämndes elevhälsoteam, mentor, lärare, kurator, skolsköterska, specialpedagoger, psykolog och 
läkare som professioner som är en viktig del av samarbetet kring eleverna. Vidare nämndes de olika 
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professionernas expertis som vitala för kunskap om elevernas utveckling, diagnoser och att få en 
helhetsbild av eleven.  
 

Uppsatsskrivarna: Tack. Eh. Och nu har du gett många jättebra exempel och jag tänker om du skulle 
kunna sammanfatta det lite grand. På vilket sätt då det här samarbetet bidrar till elevernas valprocess? I 
lite mer punktform kanske man kan säga. 
“Måste fundera. Jo men, att ha insikt om elevens alltså diagnoser och förutsättningar med det här, så 
måste jag samarbeta med specialpedagogerna, eh. Och alltså att vara insatt i och ha kunskap om 
elevernas kunskapsutveckling är helt avgörande för vilka alternativ, liksom vilka faktiska alternativ 
eleven har i sitt gymnasieval. Och där är all kontakt med mentor och undervisande lärare, mm. Ja och 
kurator och skolsköterska, de fysiska och psykiska förutsättningarna.” (Beatrice) 

 
Respondenten utvecklar sitt svar gällande samarbete med andra professioner.  
 

“Så jag måste lita väldigt mycket på andra professioner och deras kunskap om eleven, eh. Så jag tror att 
hade min arbetssituation sett annorlunda ut så hade jag nog samarbetat med de här professionerna i alla 
fall, men det hade sett annorlunda ut helt enkelt. Nu är jag väldigt beroende av deras expertis. Och jag 
nyttjar den.” (Beatrice) 

 
En annan respondent lyfter att elevhälsoteamet, EHT, är en central del i samarbetet och för 
kunskapsinhämtningen gällande elevgruppen med autism. 
 

Uppsatsskrivarna: Mm. Eh, vilka är dina framgångsfaktorer för att eleven ska göra ett så väl övervägt 
val som möjligt? 
“Mm. Mina framgångsfaktorer är att jag kan ta så mycket hjälp som möjligt med den här 
kartläggningen. Eh, och det är så som jag varit inne på tidigare då att, eh, EHT, helhetsbilden. 
Schoolsoft, lärare, rektorer. I EHT har vi också, eh, väldigt många yrkesgrupper. Där sitter ju lärare 
med, rektorer, specialpedagoger, sjuksköterska. Eh, vi har resurspedagoger med, som är alltså 
assistenter som arbetar med eleverna också. 
Vi har kurator, vi har psykolog med. Vi har även haft läkare som jobbat på BUP med. Vilket var 
väldigt bra, å, ja det blir en resurs för mig som syv. Som hjälper till väldigt mycket. Med det här med 
helhetsbilden.” (Diana) 

 
Respondenterna uttrycker att samarbetet med de övriga professionerna på skolan har en central roll för 
deras arbete som studie- och yrkesvägledare. Detta samarbete kan kopplas till Careership och 
begreppet handlingshorisont. Detta genom att studie- och yrkesvägledaren tillsammans med de övriga 
yrkesverksamma kartlägger elevernas handlingshorisont för att på bästa sätt bistå eleven i elevens val 
till gymnasiet. 
 

5.3.3 Elevens process under övergången 
De intervjuade studie- och yrkesvägledarna beskriver känslor och tankar som eleverna yttrar under 
vägledningsprocessen och några respondenter reflekterar över elevens självkännedom. Processen ska 
sedan leda till ett övervägt val, där flera respondenter belyser att centrala faktorer är intressen och 
ämnen som eleven tycker om.  
 

Uppsatsskrivarna: Ja tack, har du upplevt att elever har gjort felval och vad berodde det på isånnafall? 
“…..Men att dom inte vill det för att gå på en stor traditionell skola är det enda dom känner till och att 
även fast dom kanske har gjort studiebesök inte kan se hur deras vardag på en mindre skola skulle se 
ut.” (Eva) 

  
Respondenten beskriver en elevs handlingshorisont gällande en eventuell framtida skola och 
problematiken med att visualisera denna. Detta citat går i enlighet med Careership (1997) där elever 
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avvisar karriärråd för att de ligger utanför deras handlingshorisont. Dessa råd passar inte med 
elevernas nuvarande bild av dem själva samt deras uppfattning om lämpliga karriärvägar.  
 

“… annars så tycker jag att min erfarenhet är att man ska inte sticka ut, man ska inte ha någonting 
annorlunda, man vill göra precis som alla kompisar och eh inte söka nån form av special. Jag har en 
elev precis nu som jag träffar ganska ofta, där eh, han uttrycker så att de är normala och onormala.” 
(Anna) 

 
Uppsatsskrivarna: Mm. Hur samarbetar ni med elever med diagnos inom autismspektrum? 
“… jag upplever ju så här som jag sa tidigare, att många elever är just intressestyrda och att man är 
väldigt fokuserad på sitt eget intresse.” (Eva) 

 
Dessa citat ligger i linje med begreppet handlingshorisont i Careership (1997). Handlingshorisont 
innefattar ett schema som strukturerar upp vad en individ känner till om världen, detta genom att 
filtrera bort saker som inte är av intresse för individen som och sedan skapas en sammanhållande 
ordning av olika delar vilket följande tre citat belyser. 
 

Uppsatsskrivarna: Vad anser du är ett övervägt val? 
“För att man ska få ett väl underbyggt val, för att information, kan man såklart också få om vilka 
gymnasieprogram som finns och vilka behörighetsregler och så vidare. Men det är inte allt för att göra 
ett väl underbyggt val behöver man också mycket självkännedom, om sig själv.” (Filippa) 

 
Uppsatsskrivarna: Vad anser du är ett övervägt val? 
“[ ….]Vad är mina intressen? Vad är mina styrkor? Vilka ämnen tycker jag om? Och att man alltså, 
självkännedom, såklart. Det är ju jätteviktigt. Att man lär känna sig själv. Och det krävs ju tid och 
ibland mer än ett samtal också. För att man ska få ett väl underbyggt val, för att information kan man 
såklart också få om vilka gymnasieprogram som finns och vilka behörighetsregler och så vidare. Men 
det är inte allt, för att göra ett väl underbyggt val behöver man också mycket självkännedom, om sig 
själv.” (Filippa) 

 
Uppsatsskrivarna: På vilket sätt är du med i processen som sker tillsammans elever, inför och under 
gymnasievalet? 
“På AST-enheten har dom behövt väldigt mycket samtal, många av dom, eh en del har verkligen bett 
om det så, andra har jag mer fått hämta eh så och liksom inte tvinga på det är ju en frivillig insats, men 
som behöver en liten knuff för att ta sig an det här på något sätt.” (Carolina) 

 
Här nämner respondenten att eleverna kan behöva en liten knuff i riktningen mot att faktiskt ta ett 
beslut. Det kan ses som att studie- och yrkesvägledarna beskriver en strukturell 
brytpunkt som för eleverna kan upplevas som en framtvingade brytpunkt.  
 
Sammantaget belyser citaten ovan att självkännedom är av vikt för elevens process under övergången. 
Detta kan liknas vid Careerships handlingshorisont (1997) som innefattar den arena där beslut fattas 
och åtgärder kan vidtas. Handlingshorisontens arena kan liknas vid ett vägledningssamtal med en elev 
och en studie- och yrkesvägledare. 

5.4 Psykiskt mående vid övergångsprocessen 
Detta tema behandlar elever med autisms känslor och mående kring övergången från grundskolan till 
gymnasiet. Flertalet respondenter diskuterar hur de upplever elevernas stress inför gymnasievalet. 
Temat behandlar hur studie- och yrkesvägledare bemöter dessa känslor och hur de tar sig i uttryck. 
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I samtalet med en respondent framkom det under temat samarbete med andra professioner och hur det 
bidrar till valprocessen vilka känslor respondenten som studie- och yrkesvägledare bemöter när elever 
kommer till en brytpunkt.  

 
“… Ehhm, många elever behöver stöta och blöta det här under en lång tid, en lång process och det 
behöver komma från flera håll eh, speciellt om man tycker det är jobbigt, då kanske man stänger av, då 
blir jag en symbol för att det här valet behöver göras, att vi kommer inför ett uppbrott, eh det blir 
liksom som en påtvingad övergång så eh en del tycker ju såklart att det är spännande med gymnasiet, 
men för många av de här eleverna är det jätte jätte jobbigt.” (Carolina) 

 
Denna fråga rör hur en respondent är med i processen som sker under och inför gymnasievalet 
tillsammans med eleven. Respondenten kom in på hur en elevs mående påverkar övergångsprocessen: 

 
“Men sen så är det här med måendet så himla påverkande också hur resultatet blir och vad man kan 
söka. Eh så att även om eleven har kanske jättehög studiekapacitet så är det inom autisms väldigt 
vanligt med andra svårigheter, som till exempel hög ångest. Man mår dåligt psykiskt. Eh. Och det är 
det här med sociala interaktionen som kan vara väldigt svårt för många och eh påverkar självklart 
också vilket val som är lämpligt som dem kan göra.” (Diana) 

 
Citaten exemplifierar den ångest och oro som eleverna upplever inför gymnasievalet. En respondent 
uttrycker att det är vanligt med ångest för elever som har en autismspektrumdiagnos. Respondenter i 
intervjuerna uttrycker att eleverna blir stressade och får ångest inför framtiden, inför det gymnasievalet 
som de kommer att ställas inför. En respondent uttrycker att det är de yttre påverkansfaktorerna som 
ligger till grund för elevernas stress. Exempel på detta är vuxna kring eleven som ställer frågor runt 
detta tema. Vidare benämner denna respondent att gymnasievalet blir svårare för de elever som inte 
har äldre syskon eller kompisar som redan går på gymnasiet. För att bemöta denna stress, ångest och 
oro belyser en respondent ett lösningsfokuserat arbetssätt för att lösa problemet tillsammans. En annan 
respondent belyser att det kan vara viktigt att försöka tona ner betydelsen av valet, genom att upplysa 
eleven om att det alltid går att lösa om eleven ångrar sig eller gör ett felval. Under intervjuerna 
framkom det även att respondenterna upplevde att elever inte vill sticka ut och välja en annorlunda 
skolform än majoriteten, och att eleverna vill välja som normen. Utifrån Careership (1997) angående 
pragmatiskt rationellt beslutsfattande så är dessa beslut endast delvis rationella och påverkas också av 
känslor. Att respondenterna upplever att vissa elever vill välja utifrån vad normen väljer kan visa på att 
dessa elevers känslor kring valet blir påverkade. Vidare så är blir de yttre påverkansfaktorer där 
eleverna vill välja som normen en reproduktion av normer. Detta kan knytas an till Careerships 
handlingshorisont som i och med de yttre påverkansfaktorer och normer filtrerar bort val för eleverna.  

I relation till Careership (1997) och brytpunkter så innebär brytpunkter när en individ måste 
omvärdera sin karriär, i detta fall sitt gymnasieval. Beslutet vid en brytpunkt kan leda till dramatiska 
förändringar enligt Careership (1997). Respondenterna pratar om dessa dramatiska förändringar i form 
av stress, ångest och oro. En strukturell brytpunkt är beroende av externa strukturer utifrån de 
inblandade institutionerna enligt Careership (1997). Den inblandade institutionen i detta fall är 
gymnasieskolan och val av denna som eleverna kan behöva göra. Innehållet i Careership (1997) 
belyser att ett exempel på detta kan vara ett val för eleven att studera vidare efter att obligatorisk 
utbildning är avslutad. Innehållet i Careership visar på att vissa brytpunkter kan planeras och förutses, 
detta är en sådan brytpunkt. Detta i enlighet med vad en av respondenterna belyser med att 
övergångsprocessen behöver ske under en lång period.  
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6. Diskussion 
I resultatdiskussionen så diskuteras undersökningens resultat i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Vidare kopplas resultatet både till teorivalet careership, tidigare forskning samt 
autism. Diskussionen avslutas med konklusion och slutsatser. Slutligen presenteras en redogörelse för 
denna studies bidrag i konklusion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Enligt Careership kan beslutsfattandet vara sammanhangsrelaterat (1997). Det belyses genom att 
beslutet som eleverna tar inte kan separeras från elevernas kultur, familjebakgrund och livshistoria. 
Detta understryks av respondenterna i denna studie då de beskriver både vårdnadshavares oro och att 
vårdnadshavare stöder sina ungdomar genom att vara en central roll i att organisera skolbesök inför 
övergången och information om potentiella mottagande skolor. Det hänger också ihop med slutsatser 
från Szidon, Ruppar och Smith (2015) som konstaterar att också elevens vårdnadshavare ska kunna se 
hur olika delmål hänger ihop med övergången i en individuell studieplan för skolövergång. Det ligger 
också i linje med Chen, Cohn och Orsmond (2019) som några år senare belyste vikten av en tydlig 
färdplan för att förebygga vårdnadshavares oro i samband med skolövergångar. 

Ett grundläggande resultat för studien är att en betydande del av respondenterna uttryckte att de inte 
fick tillräckligt med kunskap, kompetens och utbildning om autism på studie- och 
yrkesvägledarprogrammen. Det är vår förhoppning att resultatet av denna studie kan leda till ökad 
kompetensutveckling kring autism och studie- och yrkesvägledning på studie- och 
yrkesvägledarprogrammen. Det ligger i linje med tidigare fynd att studie-och yrkesvägledare behöver 
en stor kunskap kring funktionsvariationer och funktionshinder, men att de får för lite förberedelse 
inom detta område (Krell & Pérusse, 2012). För att ytterligare stärka detta resonemang så visar både 
Krell och Pérusse (2012), Beresford och Mitchell (2014) och Adreon och Stellas (2001) tidigare 
forskning på att en central del i arbetet för studie- och yrkesvägledare är att ha kunskap om 
funktionsnedsättningen. Enligt denna studie så visar studien hur central kunskapen om 
funktionsvariationer är. Vidare visar denna studie att de respondenter som saknar vidareutbildning för 
att bemöta elever med autism uttrycker att de står för sin egen fortbildning genom till exempel 
deltagande på endagskurser, läsa relevant litteratur och försök till att påverka skolledningen att få mer 
kunskap kring detta ämne. Detta innebär att dessa respondenter har någon form av ytterligare kunskap 
än den de fick på sin studie- och yrkesvägledningsutbildning för att bemöta elever med autism. Detta 
är av vikt då ungdomar i tidigare forskning uttrycker att de uppskattade de studie- och yrkesvägledare 
som hade kunskap om autism och särskilt uppskattade om de hade tidigare erfarenheter kring detta 
(Beresford & Mitchell, 2014). 

Fler personer diagnostiseras med autism och detta tyder på att studie- och yrkesvägledare måste öka 
sin förberedelse för att kunna vägleda denna elevgrupp (Krell & Pérusses 2012). Med bakgrund av 
inledningen till denna studie, där det argumenteras för om kompetensen för studie- och yrkesvägledare 
har ökat, så kan man genom denna studie se att oavsett om kompetensen ökat eller inte så upplevde 
merparten av respondenterna att de inte fick den kompetens och de verktyg som de förväntade sig av 
utbildningen. Detta ska också ses i ljuset av i kap 2. 29 § av Skollagen (SFS 2010:800) där det belyses 
att “Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till 
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vägledning”. Här går det att argumentera för att respondenterna efter examen i motsats till vad 
Skollagen stipulerar upplever att de inte har tillräcklig kompetens utan har fått tillskansa sig denna 
kompetens på egen hand. Slutligen så stöds detta av tidigare forskning som belyser att studie- och 
yrkesvägledare kan behöva mer professionell utveckling för arbetet med autism (Krell & Pérusse, 
2012).  

Ett annat centralt resultat av studien som en del av övergångsprocessen samt processen för att göra ett 
övervägt val är vikten av att besöka och bilda sig en uppfattning om den eventuella skola övergången 
ska leda till. I enlighet med vad Krell och Pérusse (2012) redovisade kring studie- och yrkesvägledares 
viktigaste uppgifter så återfinns att bedriva workshop för elever med autism och deras vårdnadshavare 
om övergång till högskola och att uppmuntra och samordna besök på högskolor bland de viktigaste 
uppgifterna för studie- och yrkesvägledare i övergångsprocessen. Kopplat till elever med autisms 
föreställningsförmåga blir då besök på mottagande skola centralt då personer med autism har 
svårigheter kring att förstå händelser som de själva inte varit med och upplevt, hur andra människor 
upplever en viss händelse (Edfelt et al. 2019, s. 50). Å andra sidan visar Richter, Popa-Roch & 
Clément (2019) studie på att öppet hus inte har varit en framgångsfaktor utan att en framgångsfaktor 
för elever med autism är att eleverna får besöka skolan när skolan är tom. 

Ett centralt resultat som denna studie visade är vikten av samverkan med andra professioner på skolan 
samt studie- och yrkesvägledares positiva inställning till detta samarbete. Detta resultat ligger i linje 
med Edfelt et al (2019, s. 178–179) som skriver att samverkan med mentor, elevassistent eller någon 
från elevhälsoteamet kan ge en tydligare bild av elevens behov. Personer med olika kompetenser och 
erfarenheter som möter elever i olika sammanhang kan på så sätt se olika sidor av eleven. Dessa olika 
perspektiv kan tillsammans ge en helhetsbild av eleven. Enligt studiens tolkning är detta samarbete av 
vikt för att studie- och yrkesvägledaren tillsammans med eleven kan göra ett övervägt gymnasieval. 
Detta stöds av Edfelt et al (2019, s. 172) som skriver att samarbete och kommunikationen fungerar ger 
en stabil grund för elevers utveckling och undervisning. För att detta samarbete ska fungera krävs det 
naturliga mötesplatser samt att tid för samtal och uppföljning gällande hur olika professioner arbetar. 
Även Krell och Pérusse (2012) stödjer detta resonemang då de framhäver samarbete som en av fem 
aktivitetsstrategier som en viktig uppgift för studie- och yrkesvägledare. Här finner studien ett 
samband mellan samverkan som en del av studie- och yrkesvägledares process och att denna 
samverkan är en bidragande följd till att elever kan göra ett övervägt val till gymnasiet. Detta får också 
stöd i det Granath (2019, s. 27) beskriver är hela skolans ansvar, då det praktiska genomförandet av 
studie- och yrkesvägledning bör utgå ifrån både rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare. 

Respondenterna uttrycker att självkännedom när det kommer till elevernas intressen och styrkor är av 
vikt för övergångsprocessen. Detta går att koppla till Careership begrepp handlingshorisont. Då 
handlingshorisonten skapar en sammanhållande ordning av olika delar utifrån, exempel på detta kan 
vara elevens styrkor och intressen. Vidare är det av vikt att eleven uppmuntras för att medverka i 
övergångsprocessen samt att en övergångsprocess inleds så tidigt som möjligt (Krell & Pérusse, 2012). 
Självkännedom tillsammans med elevens handlingshorisont hänger här ihop med att eleven deltar och 
ges tid för en tidigt påbörjad övergångsprocess. Detta för att eleven ska kunna koppla intressen med 
information kring gymnasievalet för att kunna göra ett övervägt val.  

Det sker flera parallella processer som studie- och yrkesvägledare måste ta hänsyn till. I dessa 
parallella processer ingår vårdnadshavares process, där skolbesök och deltagande i vägledningssamtal 
ingår. Studie- och yrkesvägledarens egen process som bland annat innefattar samarbete med andra 
professioner och vägledning i vid och snäv bemärkelse. Elevens process som innefattar, en brytpunkt 
som kan innebära en oro och stress över framtiden och att handskas med sin handlingshorisont som 
både möjliggör och begränsar elevens beslut. Det kan inte uteslutas att elevernas handlingshorisont 
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kan bli mindre i och med elevernas autism, och hur denna diagnos påverkar individens 
föreställningsförmåga (Beresford & Mitchel, 2014). 

Tidigare forskning (Hanley, Hebron & Toor, 2016) framhäver att elever med autism möter svårigheter 
under övergången till högre studier. Mot bakgrund av tidigare forskning så har denna studie funnit att 
dessa elever behöver handskas med stress, ångest och oro och i vissa fall behöver även vårdnadshavare 
handskas med egen liknande problematik. Detta i enlighet med Nuske et al (2019) studie som skriver 
om vårdnadshavarna där de beskriver att de känner att beslutet om skolplacering känns övermäktigt 
samt att beslutet i sig upplevs som ett komplext beslut. Vidare argumenterar Adreon och Stella (2001) 
för elevernas känslor kring övergången där deras studie visar att den höga förekomsten av ångest hos 
elever med Aspergers syndrom innebär att dessa elever känner en oro över den förväntade övergången. 
Stress, ångest och oro från vårdnadshavare och elever är någonting som hamnar på studie- och 
yrkesvägledare bord. Detta kan i sin tur ligga i linje med Adreon och Stellas (2001) tidigare forskning 
som belyser att elever med Aspergers syndrom krävt både akademiskt och emotionellt stöd och därför 
förutser artikelförfattarna att stödet måste ökas för övergången från grundskola till gymnasiet. Å ena 
sidan visar detta på att studie- och yrkesvägledare måste bemöta dessa känslor från både elever och 
vårdnadshavare. Å andra sidan är detta i vissa fall en uppgift för skolkuratorn vilket återigen pekar på 
vikten av samarbetet mellan professionerna inom skolan för att bemöta dessa känslor på bästa sätt. 

6.2 Konklusion 
En av de viktigaste slutsatser att dra av studien är att den visar att studie- och yrkesvägledare inte har 
fått tillräcklig utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet i relation till elevernas behov. 

Inom ramen för Studie- och yrkesvägledarprogrammet på de olika lärosätena i Sverige kan det vara en 
idé att titta på om möjligheten finns att få in mer både teoretiska och metodologiska inslag kopplat till 
autism och studie- och yrkesvägledning. 

Centralt är också resultatet av behovet av samarbete och samordning för en framgångsrik 
skolövergång. Samarbetet avses då dels mellan olika professioner på avlämnande skola och mellan 
avlämnande skola och vårdnadshavare och mottagande skola och vårdnadshavare. 

Studien belyser situationen kring ämnesområdet i Stockholm. Men resultatet är i hög grad 
generaliserbar för hela landet vad gäller skolövergångar för elever med autism, dock är 
uppsatsskrivarna medvetna om att verksamheter med specialpedagogisk profil med AST-profil inte 
finns i alla orter runt om i Sverige. 

Denna studie kan för studie- och yrkesvägledarprofessionen bidra till förståelse för att såväl vid som 
snäv vägledning används som parallella verktyg under övergångsprocessen för elever med autism. 
Med ansats i dessa resultat är studiens fynd någonting att ta i beaktande vid utbildning för studie- och 
yrkesvägledare och kring studie- och yrkesvägledning riktat till elever med autism. 

Slutligen vill vi lyfta att det behövs vidare forskning kring hur studie- och yrkesvägledning 
struktureras upp för elever med autism i en svensk kontext. En infallsvinkel kan vara att koppla det till 
elever med autisms utmaningar kring perception. Detta lyfts som centralt inom autism och tas upp i 
den tidigare forskningen, men nämns nästan ingenting av studiens respondenter.
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 
Inled intervjun med att fråga respondenterna om de har läst missivbrevet samt om de godkänner att 
intervjun spelas in. 

Teman 

Studie- och yrkesvägledarens bakgrund, studie- och yrkesvägledarens förberedelser fram tills 
gymnasievalet kring eleverna med diagnos inom autismspektrum, metoder för vägledning, samarbetet 
med andra professioner på skolan  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare i Stockholmsområdet upplever hur 
processen för elever med en diagnos inom autismspektrum som gör sitt gymnasieval går till och om 
denna process leder till övervägda gymnasieval.  

Frågeställningar 

• Hur uppfattar studie- och yrkesvägledare i grundskolan att processen går till för elever med 
diagnos inom autismspektrum när de söker till gymnasiet? 

• På vilket sätt uppfattar studie- och yrkesvägledare i grundskolan att elever med diagnos inom 
autismspektrum som söker till gymnasiet gör ett övervägt val?  

• På vilket sätt upplever studie- och yrkesvägledarna att deras utbildning är relevant för att 
vägleda elever med autism? 

 

Frågor och teman 

 

Tema 1 - Studie- och yrkesvägledarens bakgrund  

- Har du någon praktisk erfarenhet kopplat till vägledning av elever med en autismspektrumdiagnos? 

 

- Berätta om din utbildning 

 

- Tycker du att ni fick tillräckligt med utbildning för att bemöta elever inom autismspektrat? 
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- Har du någon vidareutbildning som rör elever med en autismspektrumdiagnos? Isånnafall berätta om 
den! Om inte, önskar du att du hade det? 

 

- Har du någon handledning under och efter vägledningen av elever med en autismspektrumdiagnos?  

Om ja, hur ser den ut? Om nej, är det någonting du önskar fanns tillgängligt? 

 

Tema 2 - Studie- och yrkesvägledarens förberedelser fram tills gymnasievalet kring eleverna 
med diagnos inom autismspektrum.  

 - Hur förbereds elever med en autismspektrumdiagnos inför och kring gymnasievalet? Är det någon 
skillnad mot förberedelserna för de övriga eleverna? 

  

- Vilka är era upplevelser av yttre påverkansfaktorer för elever med en autismspektrumdiagnos inför 
och under gymnasievalet? 

 

- På vilket sätt är du med i processen som sker tillsammans med eleven inför och under 
gymnasievalet? 

 

- Hur ser samarbetet ut med vårdnadshavare? Vilka är dina upplevelser av detta? 

 

Tema 3 - Metoder för vägledning 

- Använder du några speciella vägledningsmetoder när du vägledare elever med en 
autismspektrumdiagnos? 

 

- Vilka är dina framgångsfaktorer för att eleven ska göra ett så väl övervägt val som möjligt? 

 

- Vad anser du är ett övervägt val? 

 

Tema 4 - Samarbetet med andra professioner på skolan  

- Vilka andra professioner på skolan samarbetar du med? 

 

- Hur samarbetar ni kring elever med diagnos inom autismspektrum? 

 

- På vilket sätt bidrar det till elevernas valprocess? 

 

- Har du upplevt att elever gjort felval? Vad berodde det på isånnafall? 
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- Hur förbereds eleven från att informationen kring gymnasievalet tillgodoses av eleven fram tills att 
eleven ska göra sitt val? 

 

Avslutning 

- Är det någonting som du tycker att jag ska betona extra mycket i avhandlingen? 

 

Bilaga 2. Missivbrev  
 
Söka gymnasiet med en AST-diagnos 
 
 
Hej! 

Vi är två studenter som under våren 2020 skriver vårt examensarbete på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet.  

Bakgrunden till examensarbetet återfinns i det faktum att det inte finns mycket forskning kring elever 
med autism och deras övergång från grundskola till gymnasium. 

Syftet med undersökningen är att få större insikt i vilka framgångsfaktorer som finns när eleven gör 
sina gymnasieval.  

Välkommen att delta i en intervju rörande dina upplevelser kring hur det är att vägleda elever med 
diagnos inom autismspektrum inför deras gymnasieval. 

Du som deltar är verksam studie- och yrkesvägledare på grundskolan med erfarenhet av att vägleda 
elever med diagnos inom autismspektrum inför deras gymnasieval. Dina upplevelser är centrala för 
vår undersökning. 

Intervjun är en del av en undersökning där du som verksam studie- och yrkesvägledare kommer svara 
på frågor och diskutera kring dina upplevelser att vägleda elever med diagnos inom autismspektrum 
relaterat till påverkansfaktorer för elevgruppens gymnasieval.  

Intervjun behöver ljudinspelas i syfte att underlätta analysarbete. Enbart vi två uppsatsskrivare och vår 
handledare har tillgång till ljudinspelningen, som raderas vid kursens avslut. 

Intervjun tar ungefär 45 minuter.  

Undersökningen pågår under mars och april 2020 och vår handledare är Ebba Christina Blåvarg. Hon 
nås lättast på mail: ebba.blavarg@edu.su.se 

Ditt deltagande kommer hanteras med största möjliga konfidentialitet av oss. 

Vi behandlar dina personuppgifter, svar och berättelser enligt riktlinjer för Europeiska unionens 
dataskyddsförordning GDPR. 

 

Deltagandet är frivilligt 
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Vi vill särskilt påpeka att du som deltar i studien själv väljer om du vill vara med eller inte. Du kan 
avsluta ditt deltagande under intervjun utan vidare motivering närhelst du vill. 

Resultatet kommer endast att användas i forskning och inte i kommersiella sammanhang. 

Undersökningen är en central del av vår uppsats. Om du vill ta del av resultatet gör du det lättast 
genom att ta kontakt med oss på mailadressen nedan. 

Vi är mycket tacksamma för att du vill delta i vår studie. 

 

Alla svar hjälper till att utveckla kunskap och förståelse kring elevgruppens gymnasieval. 

Om ni har ytterligare frågor om studien är det lättast att nå oss på telefonnummer 073- 0629860 eller 
på mailadress jobl2881@student.su.se 

 

Vänligen 

 

Agust Freiman och Joakim Blom 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed nedan mitt samtycke till deltagande i 
intervju med ljudupptagning. 

 

Namnteckning  

_________________________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande 

_________________________________________________________________________________ 

 

Datum och ort      

_________________________________________________________________________________ 
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