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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att belysa studie- och yrkesvägledares åsikter om kunskap och 
kompetens kring ämnesområdet funktionsnedsättningar. Den svenska forskningen kring 
funktionsnedsättningar anses idag som starkt eftersatt. Kvantitativ metod användes genom en 
webbenkät som skickades till 44 studie- och yrkesvägledare varav 31 svar inkom. Resultatet 
visar att det efterfrågas kunskap kring vilka olika typer av skador och sjukdomar som 
klassificeras som en funktionsnedsättning och det är främst neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som anses vara extra viktiga. Vidare efterfrågas kunskap kring hur en 
funktionsnedsättning kan påverka en individs karriärutveckling samt kunskap kring metoder, 
utöver de som lärs in på studie- och yrkesvägledarprogrammet, för att bemöta individer med 
olika typer av funktionsnedsättningar. Studie- och yrkesvägledarprogrammet bör erbjuda 
inhämtande av kunskap kring funktionsnedsättningar som delmoment i flera moment genom 
enstaka föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella arbeten och/eller auskultationer. 
Det som främst borde prioriteras är metoder för att bemöta individer med olika typer av 
funktionsnedsättningar. 

Nyckelord 

Funktionsnedsättning, funktionshinder, elever med särskilda behov, elever i behov av särskilt 
stöd, studie- och yrkesvägledare, kompetens



 

 

Abstract 

The purpose of the study was to highlight how career counselors look upon the knowledge and 
expertise around the subject impairment. The Swedish research on impairment is considered 
today as highly disadvantaged. Quantitative method was used by a web survey that was sent to 
44 career counselors, 31 replies were received. The result shows that career counselors require 
knowledge around which types of injuries and illnesses that are classified as impairments. It’s 
mainly neuropsychiatric impairments that are considered particularly important. Furthermore 
they require knowledge about how impairments can affect a person's career development but 
they also give expression for the need of knowledge around specific methods, in addition to 
those learned in The Bachelor of Education in Careers Counselling, to respond to individuals 
with different types of impairments. The Bachelor of Education in Careers Counselling should 
offer learning around impairments as parts of several classes through lectures, seminars, group 
work, individual pm’s and and/or auscultations. The main priority should be specific methods to 
respond to individuals with different types of impairments. 
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1. Inledning 

Vårterminen 2009. Sista terminen av sex för en campusgrupp på ca 25 personer på studie- 

och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. I en kurs får studenterna 

äntligen (eller ska man använda ordet åtminstone?) två föreläsningar som handlar om 

individer i behov av särskilt stöd. I efterföljande gruppdiskussion och redovisning flimrar 

begrepp som handikappade personer förbi. Vi rodnar nästan. 

1.1. Problemområde 
Studie- och yrkesvägledare arbetar med individer och målet med studie- och yrkesvägledning är 
att underlätta för individer och grupper i olika åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja 
utbildning, arbete, yrke och/eller karriär. När statistik visar att 20 % av den svenska 
befolkningen i åldersintervallet 16-64 år anser sig ha en funktionsnedsättning (Molin, 2008) är 
det inte svårt att räkna ut att studie- och yrkesvägledare, förr eller senare, kommer att möta 
individer med olika typer av funktionsnedsättningar.  

I en rapport som utkom 1999 (SOU 1999:21) konstaterar författaren att det finns stora brister i 
bemötandet av individer med funktionsnedsättningar. Många av dessa individer känner sig 
kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Det här mönstret var detsamma oavsett 
funktionsnedsättning, livssituation och vilket stöd, vilken service och hjälp man söker. Detta är 
brister som kan avhjälpas om kompetensen ökar hos de yrkesroller som möter dessa individer. I 
Vägledarföreningens etiska deklaration för studie- och yrkesvägledare står att man som studie- 
och yrkesvägledare ska främja likabehandling samt att bemötandet av individer ska grundas på 
respekt1. Hur blir mötet med en individ med funktionsnedsättning grundat på respekt om studie- 
och yrkesvägledaren inte ens har kompetens att föra sig med rätt typ av begrepp? 

Men kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar verkar vara någonting som man som 
studie- och yrkesvägledare på eget initiativ behöver skaffa sig. Om man i en 3-årig utbildning 
erbjuds två föreläsningar och en efterföljande gruppdiskussion kring området så är tiden knapp 
att ens veta vad inom detta område man bör prioritera att lära sig om. Att man bör lära sig 
kommer däremot inte som en nyhet. Nyexaminerade studie- och yrkesvägledare har inte erhållit 
tillräcklig kunskap inom området. Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms 
universitet har i sin självvärdering angett området som starkt eftersatt och som något som anses 
som en svag sida (Självvärdering av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, 2005). Någonting som också bekräftas av tidigare studenter som efterfrågar kunskap 
om olika typer av funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för människor (Fry, m. fl, 
2007). Å andra sidan anger 94 % av samma studentgrupp att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet kunskapsinnehåll har ”mycket stor relevans” eller ”stor relevans” för 
deras yrkesutövande.  

Vi är medvetna om komplexiteten i att det inte går att inkludera mer kunskapsstoff i en 
utbildning utan att det sker på bekostnad av någonting annat.  Men vi anser ändå att när 

                                                   

1 http://vagledarforeningen.org/ Hämtad 2009-03-11 
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målgruppen kan vara så pass stor som 20 % av befolkningen bör man som studie- och 
yrkesvägledarstudent erhålla mer kunskap och kompetens inom området än vad som verkar vara 
fallet idag. 

Vi frågar oss hur studie- och yrkesvägledarna själva ser på detta? Att det efterfrågas mer 
kunskap och kompetens är tveklöst, men vilken kompetens är det som efterfrågas? Och vad ger 
egentligen utbildningen av den kunskap och kompetens som efterfrågas? 

1.2. Undersökningens användbarhet 
Undersökningen är till nytta för presumtiva studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet 
och kan förhoppningsvis både intressera och påverka utbildningsanordnarna på de tre 
utbildningsorterna Stockholm, Malmö och Umeå inför kommande kursplaneringar. 

Den kan också vara till nytta för organisationer och företag som arbetar med att kartlägga och 
genomföra kompetensutveckling, internt och externt. 

Till sist kan den ses som ett komplement till den svenska forskningen kring 
funktionsnedsättningar som idag kan anses som starkt eftersatt. I den forskning som finns 
dominerar oftast individperspektivet, det vill säga de som har funktionsnedsättningar och inte 
samhälleliga och organisatoriska perspektiv (Molin, 2008) som denna undersökning kan 
representera. 

1.3. Förförståelse 
Våra tidigare erfarenheter på både det professionella och privata planet kring 
funktionsnedsättningar gör att vi oundvikligen präglas av den åsikten att det borde vara 
självklart att studie- och yrkesvägledare har mer kunskap och kompetens kring 
funktionsnedsättningar än vad som verkar vara fallet idag.  

Vi brinner för ämnet och vill gärna vara en del i samhällsdebatten och påverka människor 
omkring oss. All okunskap i ämnet tror vi påverkar negativt och vi ser det som en del av vår 
uppgift som medmänniskor och blivande studie- och yrkesvägledare att dela med oss av den 
kunskap och det engagemang vi har. 

1.4. Syfte 
Att belysa studie- och yrkesvägledares åsikter om kunskap och kompetens kring ämnesområdet 
funktionsnedsättningar. 

1.5. Forskningsfrågor 
• Vilken kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar efterfrågar studie- och 

yrkesvägledare? 
• Anser de att denna kompetens ska kunna skapas inom studie- och 

yrkesvägledarprogrammet? 



 

 5

1.6. Hypotes 
Vi tror att respondenterna anser att det är mycket viktigt för studie- och yrkesvägledare att ha 
kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar och att inhämtandet av detta i dagsläget 
inte möjliggörs inom studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

1.7. Avgränsning 
Tidsramarna för undersökningen har lett till att den avgränsas till studie- och yrkesvägledares 
åsikter om kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar. Önskvärt hade varit att även få 
med åsikter från individer med olika typer av funktionsnedsättningar om vad kompetens hos de 
studie- och yrkesvägledare de möter har för betydelse. Man hade även kunnat inkludera 
utbildningsanordnare och deras åsikter kring området. En annan avgränsning är att denna 
undersökning behandlar alla individer med en funktionsnedsättning som en homogen grupp 
vilket inte är optimalt men som är ett val som gjorts utifrån tidsaspekter. En annan avgränsning 
som gjorts utifrån den begränsade tiden är att inga demografiska frågor har ställts i enkäten.  

1.8. Kunskapssyn 
Vi anser att man som student på studie- och yrkesvägledarprogrammet får med sig en hel del 
kunskaper av olika slag men vi upplever att det råder en hel del okunskap kring ämnesområdet 
funktionsnedsättningar, både hos studenter på utbildningen och hos verksamma studie- och 
yrkesvägledare. Vi tror att alla studie- och yrkesvägledare är kapabla att inhämta kunskap och 
kompetens men att alla kanske inte har motivationen eller intresset att göra det eller upplever att 
de kommer att få detta genom erfarenheter i arbetslivet. Att det just finns en hel del okunskap 
kring begreppet funktionsnedsättningar kan bero på att man helt enkelt inte uppdateras på sin 
arbetsplats. Detta kan leda till att man inte för sig med rätt begrepp vilket vi hoppas att alla 
studie- och yrkesvägledare vill göra för att känna sig kompetenta och kunna bemöta dessa 
individer på rätt sätt.  

1.9. Människosyn/Grundsyn 
Vi anser att alla människor har förmåga och är kapabla medborgare om man får tillgång till det 
stöd man eventuellt kan behöva. För vissa är det mer omfattande, för andra mindre och vi anser 
också att alla har rätt att få det stöd man behöver. Vidare anser vi att det är vår skyldighet som 
studie- och yrkesvägledare att hålla oss uppdaterade för att kunna bemöta alla individer på ett 
bra sätt oavsett om individen har en funktionsnedsättning eller inte. Den här undersökningen 
begränsas inte till en eller ett par funktionsnedsättningar utan alla individer som har en 
funktionsnedsättning ses som en homogen grupp vilket vi egentligen inte anser vara optimalt då 
det kan vara högst avgörande vilken typ av funktionsnedsättning en individ har.  

1.10. Begrepp 
De begrepp som vi nämner nedan kan ha annat innehåll eller betydelse i en annan kontext, men i 
denna undersökning är det dessa definitioner som gäller. 



 

 6

- Funktionsnedsättning – en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Kan 
uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad 
skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. 

En funktionsnedsättning kan t ex vara nedsatt hörsel eller syn, tal- eller röstproblem, 
rörelsehinder, allergi, psykiska sjukdomar, utvecklingsstörning, dyslexi, epilepsi, psoriasis, 
diabetes, hjärt- och lungsjukdomar eller olika slags mag- och tarmsjukdomar2. 

- Studie- och yrkesvägledare – individ med examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

- Kompetens – en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext (Ellström, 1992).  

2. Bakgrund 

Under denna rubrik behandlas, förutom resultat av litteratursökning, anknytande forskning och 
litteratur som ger stöd och en grund till undersökningen. 

2.1. Resultat av litteratursökning 
Fem olika kategorier har identifierats utifrån vilken typ av litteratur som behövs för att 
genomföra undersökningen. Dessa fem är: 

• Om studie- och yrkesvägledning 

Sökning har skett på Stockholms universitets hemsida3 

• Om studie- och yrkesvägledning och studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Sökning har skett i Högskolelagen, Högskoleförordningen, på respektive 
utbildningsanordnares hemsidor. Två publikationer från Stockholms universitet 
som erhölls i samband med en tidigare skriftlig uppgift har också använts. 

• Området funktionsnedsättningar och skola/arbetsliv med fokus på bemötandefrågor 
Utöver den sökning som gjorts via webben (se sökord nedan) har det i funnen 
relevant litteratur granskats respektive författares referenslistor. 
Webbplatser och sökord: 
Libris.kb.se4 
Funktionshinder/funktionsnedsättningar + arbete 
Uppsatser.se5 
Funktionshinder/ funktionsnedsättningar 

                                                   

2 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se Hämtad 2009-03-11 

3 Stockholms universitet www.su.se 2009-03-12 

4 Libris www.libris.kb.se sökning skedd 2009-02-20 

5 Uppsatser www.uppsatser.se sökning skedd 2009-02-20 samt 2009-03-09 
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Funktionshinder/ funktionsnedsättningar + arbete 
Funktionshinder/ funktionsnedsättningar + studie- och yrkesvägledning 
Funktionshinder/ funktionsnedsättningar + vägledning 
Google.se6 
Vägledning särskola  

• Begrepp och begreppsanvändning  
Sökning har skett i Socialstyrelsens termbank. Kontakt har skett med 
myndigheter och organisationer som Hjälpmedelsinstitutet, 
Handikappförbundens samarbetsorgan samt Språkrådet. Sökning har även skett 
på Skolverket. 

• Kompetensbegreppet 
Sökning efter teorier om kompetens har skett via libris och google. När en teori 
har hittats i en bok har den författarens referenslista granskats. Likadant har 
andra uppsatser med teorier om kompetens sökts och därefter har deras 
referenslistor granskats. 

2.2. Anknytande forskning och litteratur 

2.2.1. Om studie- och yrkesvägledning  

Detta avsnitt ger en kort introduktion till yrket studie- och yrkesvägledare för att ge en bild av 
vad yrket innebär och innehåller. 

Studie- och yrkesvägledning har som mål att underlätta för individer och grupper i olika åldrar 
och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, arbete, yrke och/eller karriär. Studie- och 
yrkesvägledare återfinns ofta inom skolväsendet men arbetsmarknaden breddas, t ex kan 
Arbetsmarknadsverket, universitet och högskolor, utbildnings-, bemannings- och 
rehabiliteringsföretag bli aktuella som arbetsgivare. 

2.2.2. Om studie- och yrkesvägledarprogrammet; mål samt 
studenters och utbildningsanordnares åsikter 

I Högskoleförordningens bilaga 2 (SFS, 1993:100) kan man läsa om målen för att erhålla studie- 
och yrkesvägledarexamen. Under rubriken färdigheter och förmåga ska studenten för att erhålla 
studie- och yrkesvägledarexamen t ex kunna:  

-Visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och yrkesval samt att 

utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och utveckling. 

-Visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och 

gruppers behov. 

-Visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser för människor 

med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad. 

Inte någonstans på Stockholms universitets hemsida där Studie- och yrkesvägledarprogrammet 
står beskrivet nämns någonting om mål kring kunskaper att möta människor med olika typer av 

                                                   

6Google  www.google.se sökning skedd 2009-02-20 
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funktionsnedsättningar7 8. Förvisso är hemsidan begränsad där endast en sammanfattande 
beskrivning av programmet och yrkesrollen ges. Malmö högskola har i sin 
lärandemålbeskrivning av kursblocket ”information och lärande” att studenten efter 
genomgången kurs ska kunna upprätta åtgärdsprogram och förstå studie- och yrkesvägledarens 
roll i de situationer då det gäller att hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd9. På Umeå 
universitets hemsida finns endast en mycket kort beskrivning av programmet och där står 
ingenting nämnt om mål för studie- och yrkesvägledarstudenter överhuvudtaget10. 

I ”Uppföljning av studenter som tagit ut studie- och yrkesvägledarexamen 2004, 2005 och 
2006” står det att 94 % av före detta studenter på programmet har bedömt att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet kunskapsinnehåll har ”mycket stor relevans” eller ”stor relevans” för 
deras yrkesutövande (Fry, m. fl, 2007). Men där står också om några områden där 
vägledarutbildningen behöver utvecklas. Ett av dem är kring människor i behov av särskilt stöd. 
Behovet handlar om att vägledarstudenterna behöver få en tydlig bild av olika yrkeskategorier i 
skolan och deras ansvarsområden: lärare, skolledning, kurator, psykolog, specialpedagog. 
Studenterna efterfrågar också kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser för individer. Vidare skrivs det att det är väsentligt att ta del av den forskning som 
bedrivs om hur individen och samhället konstruerar begrepp som normalitet och 
funktionsnedsättningar och dess betydelse för individens identitetsutveckling (Ibid). Ett tiotal 
tidigare studenter lyfte frivilligt kommentarer om avsaknaden av kunskaper kring området 
funktionsnedsättningar i uppföljningen. De flesta önskade mer om särskolan och elever med 
funktionsnedsättningar och flera angav att de saknade kunskap om elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (Ibid, 2007:13). 

Ur ”Självvärdering av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm 
2005” (Nämnden..,2006) beskrivs hur de nationella och lokala målen ska uppnås i vilka kurser 
och på vilket sätt studenten ska uppnå dessa mål. Studenten ska enligt målen ha utvecklat 
förmågan att i samarbete med andra planera och utveckla rehabiliteringsprogram för individer 
med särskilda behov i arbetslivet. I kursen ”Vägledningens teori och metod 3” behandlas 
’särskilt stöd’ genom att studenten i en uppgift väljer en verksamhet och där undersöker hur 
man där arbetar med särskilt stöd. Studenterna har sedan erfarenhetsseminarium i basgrupper. 
Studenterna visar även ett stort intresse för den valbara kursen ”Arbetslivsrehabilitering och 
vägledning”. Vårterminen 2005 läser drygt 50 % av studenterna kursen. Förklaringar till det 
stora intresset är enligt självvärderingen en brist i utbildningen kring människor i behov av 
särskilt stöd men också en önskan om att öka den egna kompetensen för ett arbete utanför 
skolväsendet (Ibid). Under rubriken ”svaga sidor – angelägna förändringar” nämns att de 
speciella stödformer som gäller olika grupper av individer med funktionsnedsättning har varit 
eftersatt i utbildningen men ska framgent få ett starkare fokus (Ibid). 

                                                   

7 Stockholms universitet http://www.ped.su.se hämtad 2009-03-10 

8 Stockholms universitet http://sisu.it.su.se Hämtad 2009-03-10 

9 Malmö högskola http://www.edu.mah.se Hämtad 2009-03-10 

10 Umeå universitet http://www.utbildningar.umu.se Hämtad 2009-03-10 
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2.2.3. Området funktionsnedsättningar och skola/arbetsliv med 
fokus på bemötandefrågor 

Avsnittet finns med för att det är i detta fält som studie- och yrkesvägledare för det mesta 
kommer möta individer med funktionsnedsättningar. 

I ’Lindqvists nia’ (SOU 1999:21) hade författaren uppdraget att kartlägga och analysera frågan 
om bemötande av personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Rapporten konstaterar att 
det finns stora brister i bemötandet av personer med funktionsnedsättningar. Många känner sig 
kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Mönstret är dessutom detsamma oavsett 
funktionsnedsättning, livssituation och vilket stöd, vilken service och hjälp man söker. Detta är 
brister som kan avhjälpas om kompetensen ökar hos de yrkesroller som möter dessa individer. 
Rapporten skiljer på individuellt och kollektivt bemötande. Det kollektiva bemötandet är präglat 
av yttre faktorer såsom arbetsförhållanden samt otydliga och krångliga regelverk medan det 
individuella oftare beror på enskild kompetens och etiskt synsätt. (Ibid). Ett problem som beror 
på okunskap kring funktionsnedsättningar är att individer med funktionsnedsättningars egen 
kompetens och erfarenhet sällan tas tillvara i utbildnings- och fortbildningssammanhang. 

I Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer med funktionshinder 
(SOU 1999:121) har drygt 1000 nyckelpersoner inom socialtjänst, skola, försäkringskassa samt 
hälso- och sjukvård svarat på frågor om hur de upplever sina arbetsförhållanden och om sin 
allmänna inställning till de individer med funktionsnedsättning som de kommer i kontakt med i 
sin yrkesutövning.  

Det är enligt rapporten vanligt att många utan egna funktionsnedsättningar känner sig osäkra i 
mötet med individer med olika typer av funktionsnedsättningar. De vanligaste orsakerna till 
dessa osäkerhetskänslor är framförallt ovana att möta individer med olika typer av 
funktionsnedsättningar men också att det finns en rädsla i att säga fel saker eller inte veta vad 
man ska säga. Andra orsaker är också att man upplever en känsla av maktlöshet och hjälplöshet 
eller att man blir rädd för att ställa personliga frågor, överbetona funktionsnedsättningen eller 
för att visa medlidande (Ibid). På frågan om i vilka områden det krävs förändringar på skolan 
för att förbättra möjligheterna för elever i skolan med olika typer av funktionsnedsättningar 
svarar 94,4 % av de 241 rektorer och skolledare som deltog att det krävs stor eller mycket stor 
förändring vad beträffar skolpersonalens kompetens. Slutligen kan tilläggas att nästan alla, 
oavsett arbetsplats, höll med om att ett negativt bemötande förstärkte det funktionshinder som 
individers funktionsnedsättning kan ge (Ibid). 

I Martin Molins avhandling ”Delaktighet i olika världar – om övergången mellan 
gymnasiesärskola och arbetsliv” (2008) behandlas förvisso endast elever inom 
gymnasiesärskolan och där täcks inte alla typer av funktionsnedsättningar in men i inledningen 
skriver han att det i kunskapsöversikter beträffande skillnader i ungdomars livsvillkor inte sällan 
brukar betona en sorts strukturell ordning, där social klass, kön och etnicitet etc. utgör 
bakgrundsfaktorer för olika livschanser och risker för social utsatthet. I Välfärdsbokslutet 
hävdas exempelvis: ”att växa upp i en resurssvag familj, att leva med en ensamstående mamma, 
att vara flicka/pojke, eller att ha annan etnisk bakgrund än svensk är faktorer som skapar olika 
risker och ojämlika välfärdsförhållanden för ungdomar (SOU 2001:55). Mer sällan omnämns 
funktionsnedsättningar som en relevant markör för social utsatthet (Molin, 2008).  
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2.2.4. Kärt barn har (haft) många namn 

Begreppen för att benämna en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga har 
ändrats många gånger under de senaste 100 åren. Det begrepp som man bör använda sig av idag 
är funktionsnedsättning. Och då inte att man är funktionsnedsatt utan att man är en individ som 
har en funktionsnedsättning. Man tillskriver alltså inte längre personen en egenskap utan man är 
en person för sig men man kan ha en funktionsnedsättning. Första gången begreppet dök upp 
var 1997 men det var inte förrän 2007 rekommendationen från Socialstyrelsen gick ut att det var 
det här begreppet man bör använda sig av. Innan 2007 använde man ordet funktionshinder för 
att beskriva samma sak. Detta ord har numer en annan betydelse, nämligen den begränsning 
som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på 
begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i 
arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska 
processer. Det handlar alltså framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen11. 
Funktionshinder talades det om första gången på 1960-talet. Däremellan har också begreppen 
funktionsbegränsad och funktionsstörd förekommit (Personlig kommunikation: Lundgren, 
2009).   

Innan man använde termerna funktionsnedsättning/funktionshinder var det ordet handikapp som 
förklarade samma fenomen. Denna term avråder Socialstyrelsen att man ska använda sig av då 
den kan upplevas stigmatiserande12. Ändå är det ett vanligt förekommande begrepp idag. Till 
exempel heter många organisationer fortfarande något med handikapp*. Förklaringen är att det 
är ett väl inarbetat begrepp där de flesta förstår vad det rör sig om. Termen handikapp dök upp 
första gången på 1950-talet ersatte då begrepp som vanför och vanförhet. Även begrepp som 
lyte, idiot och sinnesslö användas innan, de två senare främst för att man trodde att de med 
synliga funktionsnedsättningar också var mentalt efterblivna (Personlig kommunikation: 
Lundgren, 2009).   

Inom skolans värld, där många studie- och yrkesvägledare är verksamma, talar man ofta om 
elever i behov av särskilt stöd eller som tidigare: elever med särskilda behov. Det är en vidare 
definition än att ha en funktionsnedsättning. En elev som är i behov av särskilt stöd eller har 
särskilda behov behöver inte ha en funktionsnedsättning utan det handlar bara om att man av 
olika anledningar, under en längre eller kortare period, har svårt att nå målen för utbildningen. 
(Skolverket, 1998).  

2.2.5. Teorier om kompetens 

Kapitlet behandlar undersökningens teoretiska bakgrund. Nedan presenteras tre olika teorier om 
kompetens. 

2.2.5.1. Kompetensteori 1 

Med kompetens menar Ellström en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext (Ellström, 1992). Ellström menar att man kan skilja mellan fem 

                                                   

11 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se Hämtad 2009-03-11 

12 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se Hämtad 2009-03-11 



 

 11

olika sätt att definiera yrkeskunnandet och med yrkeskunnandet menar Ellström den kompetens 
som arbetet faktiskt kräver eller som, formellt eller informellt föreskrivs av arbetsgivaren (Ibid): 

• Formell kompetens: Den kompetens som förvärvats genom formell utbildning och som 
kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller liknande. (Ibid). 

• Reell kompetens: Den faktiska kompetens som en individ besitter och som individen 
kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete. Den reella kompetensen kan i 
många fall vara ”högre” än vad som kan förväntas utifrån individens formella 
kompetens (Ibid).  

• Utnyttjad kompetens: Den kompetens som individen besitter och som dessutom 
kommer till användning i arbetet. Den utnyttjade kompetensen kan, men behöver 
nödvändigtvis inte överensstämma med individens reella kompetens (Ibid).  

• Kompetens som krävs: Den kompetens som i någon mening krävs för att kunna utföra 
arbetet på ett framgångsrikt sätt (Ibid).  

• Efterfrågad kompetens: Den kompetens som formellt eller informellt efterfrågas för ett 
visst arbete. (Ibid).  

2.2.5.2. Kompetensteori 2 

Lundmark (1998) menar att kompetens alltid måste relateras till någon form av uppgift, aktivitet 
eller verksamhet och menar då att en individ är mer eller mindre kompetent i den reella 
arbetssituation denne befinner sig i. Kompetens innebär enligt Lundmark att ha en potentiell 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete och handlingsförmågan kan 
avse kunskaper, intellektuella, manuella och sociala färdigheter men också attityder och 
personlighet hos individen (Ibid).  

Lundmark delar upp individens kompetens i fem olika delar för att tydliggöra att kompetens i en 
konkret arbetssituation är beroende av olika delkomponenter (Ibid). Hon har valt att kalla sin 
modell för ”kompetensblomman”:   

• Yrkesteknisk kompetens: Här ingår de grundläggande kunskaper och färdigheter som 
krävs för den aktuella yrkesverksamheten (Ibid). Exempelvis samtalsmetoden som lärs 
ut till studie- och yrkesvägledare men också kunskaper kring planering och 
genomförande. 

• Strategisk kompetens: Kräver kunskap om verksamhetsidén eller affärsidén och om mer 
konkreta mål med verksamheten. Den strategiska kompetensen är att förstå sin roll i 
organisationen samt att arbeta långsiktigt utifrån en helhetssyn på verksamheten, förstå 
omvärldens eventuella förändrade krav på verksamheten och att kunna bedöma 
eventuella framtida konsekvenser av ett visst beslut (Ibid).  

• Personlig kompetens: Omfattar förhållningssätt, värderingar, etik, ansvar, kreativitet 
och så vidare. Att kunna hantera problem och konflikter på ett etiskt korrekt sätt, men 
det kan också handla om den människosyn som utgör grunden för hur man fungerar i 
relation till andra människor (Ibid).  

• Social kompetens: Innehåller förmågan till lagarbete, socialt samspel och sociala 
kontakter. Det kan t ex vara att visa hänsyn, respekt samt att kunna lyssna och vara 
flexibel i olika samarbetssituationer (Ibid).  
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• Funktionelll kompetens: Bygger på integration mellan de övriga delkomponenterna och 
i den ingår att handla professionellt i de olika situationer man möter i sitt arbete men 
också förmågan att ha en helhetssyn av och vara medveten om sin kompetens i 
verksamheten (Ibid). 

2.2.5.3. Kompetensteori 3 

Keen (1988) menar att kompetens handlar om förmågan att klara av en uppgift, att agera och 
handla i olika situationer, förberedd eller oförberedd samt att se framåt och ana vad framtiden 
kommer kräva. Hon använder handen som symbol för vår kompetens och menar att det är med 
våra händer som vi människor skapar. Varje hand är unik och varje människa bär på en unik 
individuell kompetens (Ibid). Keen delar upp sin teori i sex olika delar men menar att alla delar 
bygger på varandra och behöver varandra.  

• Tummen: Symboliserar vår förmåga att kunna göra, agera och hantera instrument och 
verktyg (Ibid).  

• Pekfingret: Kunskaper om sakförhållanden, metoder, omständigheter och sammanhang. 
Olika typer av arbetsuppgifter kräver olika typer av kunskaper som ofta kombineras 
ihop med färdigheter som krävs för den specifika situationen (Ibid).  

• Långfingret: symboliserar den långa vägen, erfarenheternas väg till att finna lärdom. Ju 
fler erfarenheter man får av olikartade eller likartade situationer desto mer lär man sig 
(Ibid). Personliga erfarenheter leder till personlig mognad.  

• Ringfingret: symboliserar förmågan att bygga nätverk, knyta kontakter och bygga 
relationer. På så sätt byter man erfarenheter som i sin tur skapar kunskaper (Ibid).  

• Lillfingret: symboliserar värderingar och etik hos den enskilde individen och dessa kan 
vara både positiva och negativa samt starkt kulturellt bundna (Ibid). Som individer bär 
vi alla på vissa grundläggande värderingar kring hur vi vill vara men också kring vår 
syn på exempelvis kön och tidsuppfattning.  

För att samordna dessa kunskaper, färdigheter, erfarenheter, kontakter och värderingar behövs 
kraft och energi. Individen måste ha förmågan att kunna tänka framåt och samordna t ex en 
organisation eller ett projekt. Den som kraftfullt förmår att samordna sina fem fingrar har makt 
över situationen, det vill säga är kompetent (Ibid). 

3. Metod 

Undersökningen har genomförts med kvantitativ metod i form av webbenkäter (se Bilaga 1). 
Valet har gjorts utifrån att en större grupp personers åsikter önskades undersökas för att kunna 
göra statistiska generaliseringar. Detta möjliggjordes endast med kvantitativ metod med tanke 
på snäva tidsramar som existerat. Kvantitativa metoden inom samhällsvetenskaplig forskning 
är, precis som den kvalitativa, till för att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur 
enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra. Det som skiljer 
dem åt är att i kvantitativ forskning omvandlas informationen till siffror och mängder som ger 
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statistiska analyser medan det i den kvalitativa är forskarens uppfattning och tolkning av 
informationen som står i förgrunden. Målet med undersökningen var inte att gå på djupet med 
vad respondenterna ansåg om kompetensområdet funktionsnedsättningar och vad som låg 
bakom dessa åsikter. Desto längre ifrån vi som forskare står respondenterna, desto mindre kan 
vår egen förförståelse och åsikt påverka resultatet. Detta var något som eftersträvades och som 
också påverkade valet av metod. (Holme & Solvang, 1997). 

3.1. Metoder och verktyg 
Webbenkäter är ett relativt nytt fenomen men ett verktyg som har varit ett effektivt sätt att 
arbeta på. Webbtjänsten som använts är ett gratis webbaserat program där man konstruerar och 
hanterar enkäter på webben13. Till exempel sker insamlingen och sammanställningen av data 
automatiskt. Detta har sparat tid som istället har lagts på att bearbeta och analysera insamlade 
data.  

Enkäten har haft förbestämda frågor och fasta svarsalternativ vilket gör att den har uppnått en 
hög grad av standardisering och struktur. Styrkan i standardisering är att informationen tas fram 
på ett sätt som möjliggör generalisering (Holme & Solvang, 1997:81). Webbtjänsten gav också 
möjligheten att skicka ut alla enkäter med samma förutsättningar till varje respondent vilket gör 
att eventuella åsiktsskillnader kan anses sanna och inte är ett resultat av på vilket sätt frågorna 
ställdes och i vilken kontext (May, 2001). 

Tre enkäter har genomförts. Den första var för att lära om hur webbtjänsten fungerade och 
bestod av betydelselösa frågor som skickades ut till ett par vänner och bekanta. Den andra var 
en provenkät som skickades till tre studie- och yrkesvägledare, som godkänt sin medverkan 
genom förfrågan via email, och efter mindre justeringar av enkätfrågorna skickades den 
slutgiltiga enkäten ut till alla respondenter, denna gång med meningen att samla in data till 
undersökningen. Se vidare under rubriken Datainsamling. 

3.2. Genomförandesteg 

3.2.1. Urval och urvalsgrupp 

Då undersökningen avser belysa studie- och yrkesvägledares syn på ämnesområdet 
funktionsnedsättningar och det bland annat genom att se huruvida utbildningen till studie- och 
yrkesvägledare bidrar till detta behövde urvalet bestå av studie- och yrkesvägledare med 
examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. Det ger ett strategiskt urval då det är 
grundat på att deltagarna väljs ut utifrån en eller flera kända egenskaper (Trost, 2007). 

Tillgång till urvalsgruppen ansågs enklast att få genom studie- och yrkesvägledarprogrammen 
och av bekvämlighetsskäl valdes Stockholms universitet. 

Efter tips från utbildningsansvarig på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms 
universitet kontaktades kursadministratören på Pedagogiska institutionen. Utav henne erhölls 
kontaktuppgifter på tidigare studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Hon utgick 

                                                   

13 Mamut http://www.mamut.com 2009-03-08 
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ifrån de klasserna som tog examen 2008 och gick bakåt i tiden ända tills hon kom upp i av oss 
efterfrågade 50 emailadresser. 50 respondenter är rimligt för en undersökning med de tidsramar 
som existerar. Ett visst bortfall har tagits i beräkning, vilket särskilt är förekommande i valet av 
kvantitativ metod och enkäter (Trost, 2007). 

Det är studenterna själva som frivilligt har angett emailadresser i sina kontaktuppgifter och 
därför är urvalsgruppen okänd förutom att det är studenter som har tagit examen från studie- och 
yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet från år 2008 och bakåt. Det bör tilläggas 
att kursadministratören sorterade bort de studenter som hade rester. 

3.2.2. Datainsamling 

Datainsamlingen har som tidigare nämnts skett genom en webbenkät (Bilaga 1) med 
förbestämda frågor och svarsalternativ som skickats till 50 studie- och yrkesvägledare, 
examinerade från studie- och yrkesvägledarprogrammet i Stockholm.  

Enkäten skickades per email via webbtjänsten till alla respondenter med ett missivbrev (Bilaga 
2) som bland annat presenterade undersökningens syfte, hur urvalet skett samt tidsåtgången för 
enkäten. I emailet fanns en direktlänk för att komma till enkäten. Tjänsten gjorde det möjligt att 
ställa in hur länge undersökningen skulle vara öppen för svar och när eventuella påminnelser om 
svar skulle skickas ut. Enkäten sändes ut en fredag och i missivbrevet angavs följande torsdag 
som sista svarsdag. Deadline för enkäten var däremot inte satt förrän fredagen därpå med två 
förinställda påminnelser som automatiskt skickades ut till de respondenter som inte svarat.  

Totalt 33 svar inkom, varav 31 fullständigt ifyllda. Webbtjänsten sammanställer automatiskt alla 
inkomna svar i tre olika typer av dokument. Det ena dokumentet, ’summary report’ (se Bilaga 
1), sammanställer varje fråga för sig och redovisar respondenternas svar i en tabell och ett 
liggande stapeldiagram. Det andra dokumentet, ’comment report’ (se Bilaga 3), samlar alla 
respondenters kommentarer på de frågor där det var möjligt. Den sista typen av dokument är 
alla respondenters enskilda svar var och en för sig. Endast de fullständigt ifyllda enkäterna 
räknades med i svaren. 

3.2.2.1. Bortfall 

Det största bortfallet skedde på grund av felaktiga emailadresser eller emailadresser som inte 
var i bruk. Övrigt bortfall är svårt att säga någonting om. Trots att det gavs tid att svara på 
enkäten både innan och efter sträckte sig svarsperioden över påskhelgen vilket kan ha medfört 
ett visst bortfall. Andra vanliga orsaker till bortfall som kan ha spelat roll i denna undersökning 
är valet av webbenkät, då det är enkelt att radera att email. Brist på tid eller svårigheter att tolka 
enkäten och frågorna kan också vara en orsak till bortfall.  

Undersökningen fick till slut en svarsfrekvens på 70 % vilket motsvarar 31 fullständigt ifyllda 
enkäter av 44. Detta kan anses som mycket bra. Sammanlagt gick två påminnelser ut. Vid första 
utskicket inkom 21 svar, efter första påminnelsen inkom ytterligare 8 svar och efter sista 
påminnelsen inkom ytterligare 2 svar.  

3.2.3. Resultatbearbetning 

Enkäterna har lästs igenom för att få fram helhetsintrycket av enkäten. Likheter och skillnader i 
enkätsvaren noterades för att kunna återkomma till under analysen. Därefter gjorde en djupare 
genomgång av materialet där enkätfrågorna delades upp under relevanta rubriker som sedan  
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användes i redovisningen av resultatet.  En datareduktion har gjorts för att data ska bli enklare 
att överskåda och inte bli av för omfattande mängd. 

3.3. Tillförlitlighet och giltighet 
Valet av kvantitativ metod med webbenkäter som har förbestämda frågor och fasta 
svarsalternativ ger undersökningens insamlade data flera fördelar. Dels så har respondenterna 
haft samma förutsättningar att svara på enkäten och om de uttrycker skilda åsikter i svaren så är 
det med stor sannolikhet åsiktsskillnader som existerar på riktigt och som inte beror på av vem, 
hur och när frågorna ställdes. Egentligen är det bara själva svarssituationen som inte har kunnat 
kontrolleras, det vill säga när, hur och var respondenterna svarade på enkäten. (May, 2001). 
Undersökningen är i hög grad möjlig att genomföra igen och uppnå samma resultat vilket ger 
den hög reliabilitet. 

Frågorna utformades för denna undersökning men att en provenkät genomfördes ökar 
validiteten eftersom enkäten testades och justerades så att man verkligen mätte det som 
avseddes att mäta. 

Att anonymiteten att delta i undersökningen garanterades gör också att enskilda svar bör 
betraktas som ärliga. Dessutom gavs möjlighet att ändra sina svar i efterhand fram till att man 
skickade in enkäten.  

3.4. Etiska ställningstaganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet innefattar fyra krav som ställs på 
forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(HSFR, 1999). Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om 
uppgiftens syfte, hur tillvägagångssättet kommer se ut och att deltagandet är frivilligt. Syftet 
med undersökningen förklarades i missivbrevet som fanns i emailet (se Bilaga 2) som skickades 
till de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna helt 
enkelt samtycker till att delta i undersökningen. Att de studie- och yrkesvägledare vi kontaktade 
valde att svara på enkäten tolkades som att de samtyckte till att medverka. 
Konfidentialitetskravet innebär att skydda de enskilda individernas personuppgifter, framförallt 
om forskningen rör etiskt känsliga uppgifter.  Enkäten berörde inte några etiskt känsliga 
uppgifter som vi bedömde det och respondenterna förblev anonyma under hela arbetets gång. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in enbart får användas för 
forskningsändamål. Enkäten som genomfördes har endast använts i forskande syfte. 
Enkätsvaren sparas utifall vår handledare önskar se dessa men efter undersökningen har blivit 
godkänd kommer de att makuleras.  
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4.Resultat  

4.1. Om resultatet 
Av de 50 emailadresser som erhölls av kursadministratören på Pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet visade sig ett par stycken inte vara i bruk då felmeddelanden erhölls vid 
utskick. Totalt blev det 44 stycken enkäter som skickades ut till fungerande emailadresser. 33 
respondenter har svarat på enkäten varav 31 kompletta svar. De återstående två respondenterna 
har svarat på enkäten men den ena har skickat in en blank enkät och den andra har inte svarat på 
alla frågor och de räknas därför inte med bland de kompletta svaren. Däremot kommer 
kommentarerna från den icke kompletta enkäten att redovisas i resultatet precis som de 
kommentarer som en annan respondent mailat vid sidan om. Svarsfrekvensen baserat på de 44 
stycken enkäter som skickades ut med de 33 respondenter som svarade var 75 %. Räknat på de 
som var fullständigt ifyllda (31 stycken) ger det en svarsfrekvens på 70 %. 

4.2. Resultatredovisning 
Resultatet redovisas under fem olika rubriker. Dessa har skapats för att enklare kunna 
sammanställa resultatet och enklare ge läsaren en överskådlig bild av insamlad data. Efter varje 
rubrik anges från vilka frågor ur enkäten resultatet är hämtat. Tabellerna och diagrammen är 
hämtade direkt från webbtjänsten, likaså citaten. De flesta enkätsvaren har dock reducerats och 
sammanfattats i löpande text. För fullständiga svar på alla enkätfrågor, se Bilaga 1 och 3. Där 
inget annat anges är n=31. 

4.3. Användning av begrepp (fråga 1 i 
enkäten) 
Det begrepp respondenterna främst använder sig av för att beskriva en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell förmåga är funktionsnedsättning och särskilt behov. En respondent 
menade att denne använder sig av alla nedanstående begrepp beroende på situation och person 
och en annan menade att;  

“jag kan inte minnas att jag använt något av de begreppen som står i alternativen, jag brukar 

benämna varje enskild skada/hinder/störning/nedsättning utifrån individen; typ hon/han har 

nedsatt hörsel, är blind, kan inte gå sitter i rullstol, har psykiska problem, har någon 

utvecklingsstörning, etc”. 

 

 

 

 

Figur 1:Vilket begrepp som används 

av respondenterna. n=31 
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4.4. Den kunskap respondenterna anser att 
studie- och yrkesvägledare bör ha kring 
begreppet funktionsnedsättning (frågorna 2-8 
i enkäten) 
Majoriteten av respondenterna ansåg att studie- och yrkesvägledare ’i stor utsträckning’ borde 
ha kunskap kring begreppet funktionsnedsättning. Knappt 10 % ansåg att studie- och 
yrkesvägledare endast borde ha kunskap kring begreppet ’i liten utsträckning’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer än hälften av respondenterna ansåg att detta var betydelsefullt ’för att förbättra mötet med 
individer som har en funktionsnedsättning’. 

Svarsalternativ Antal Procent 

2. För att jag som studie- och yrkesvägledare ska 

känna mig kompetent i min yrkesroll 

5 16.13% 

4. För att förändra och påverka attityder i samhället 

kring individer med funktionsnedsättningar 

3 9.68% 

5. För att förbättra mötet med individer som har en 

funktionsnedsättning 

19 61.29% 

6. Annat: 4 12.9% 

Totalt 31 100 % 

 

De som angav alternativet annat menade att detta kan vara betydelsefullt för att:  

”påverka attityder i samhället, skolan och arbetslivet samt för att bättre kunna bemöta och 

stödja individen.” 

”jag som studie- och yrkesvägledare ska veta åt vilket håll vindarna blåser och förstå 

innebörden när andra använder olika begrepp.” 

”jag inte ska förutsätta att de inte har samma möjlighet/chans att nå sina mål som de utan 

funktionsnedsättning. En sådan förutsättning kan påverka vägledningen negativt.” 

Figur 2:I vilken utsträckning bör studie- och yrkesvägledare 

ha kunskap kring begreppet funktionsnedsättning? n=31 
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Figur 3:Hur kunskap kring 

funktionsnedsättningar främst bör erhållas. n=31 

68 % ansåg att studie- och yrkesvägledare ’i stor utsträckning’ borde ha kunskap kring vilka 
olika typer av skador och sjukdomar som klassificeras som en funktionsnedsättning. Av de 
exempel på funktionsnedsättningar som angavs i enkäten var det främst neuropsykiatriska 
sjukdomar (t ex Aspberger syndrom, AdHd), dyslexi och utvecklingsstörningar som ansågs vara 
extra viktiga att ha kunskap kring. Funktionsnedsättningar som astma/allergier, epilepsi, 
diabetes och hjärt- och lungsjukdomar var minst viktiga för studie- och yrkesvägledare att ha 
kunskap kring. 8 % ansåg att det inte finns någon funktionsnedsättning som är viktigare än 
någon annan att ha kunskap om. De flesta angav ett eller två svarsalternativ på denna fråga. Den 
respondent som angav alternativet annan menade att;  

”detta är helt beroende av var och med vilka man arbetar med.” 

De två alternativ som främst ansågs stämma in på varför studie- och yrkesvägledare bör ha mer 
kunskap kring vissa funktionsnedsättningar var att alla funktionsnedsättningar inte behöver 
innebära ett hinder för individens karriärutveckling, 42 %, och 32 % angav att man inte kan 
bemöta individer med vissa funktionsnedsättningar på ett bra sätt om man inte har kunskap om 
vad funktionsnedsättningen kan innebära för individen. 

Vidare ansåg respondenterna att studie- och yrkesvägledare i stor utsträckning, 45 %, bör ha 
kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan påverka en individs karriärutveckling. 
Svarsfrekvensen skiljer sig sedan lite mellan de närliggande svarsalternativen. 22 % har svarat ’i 
mycket stor utsträckning’, och 26 % ’i liten utsträckning’. Endast två respondenter, 6 %, har 
angett svarsalternativet ’i mycket liten utsträckning’. 

39 % ansåg att studie- och yrkesvägledare ’i stor utsträckning’ borde ha kunskap kring metoder, 
utöver de generella metoder som lärs in på studie- och yrkesvägledarprogrammet, för att bemöta 
individer med olika typer av funktionsnedsättningar. Samtidigt valde 35 % alternativet’ i liten 
utsträckning’ på samma fråga. 

4.5. Olika alternativ hur studie- och 
yrkesvägledare kan erhålla kunskap och 
kompetens kring funktionsnedsättningar 
(frågorna 13-16 i enkäten) 
52 % ansåg att kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar främst borde erhållas 
genom studie- och yrkesvägledarprogrammet och endast 3 % ansåg att det borde ske på eget 
initiativ t ex genom att läsa böcker, hitta fakta på internet 
etc.  

 

 

 

 

 

Svarsalternativ 

1. Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

2. Påbyggnadsutbildningar, t ex fristående 

kurser, masterprogram 

3. Erfarenheter, på t ex arbetsplatser 

4. På eget initiativ, t ex läsa böcker, hitta 

fakta på internet etc. 

5. Annat, nämligen: 
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De respondenter som angav alternativet annat menade att; 

”i den mån som kunskaper behövs för studie- och yrkesvägledare så bör man lära sig det på 

utbildningen.” 

”jag tycker det ska finnas med i större utsträckning i programmet än vad det gör nu, annars 

är min erfarenhet nu att jag lär mig det jag behöver på jobbet, det är egentligen inte 

märkvärdigare att vägleda någon med funktionsnedsättning än någon utan nedsättning.” 

”mer på programmet men också påbyggnadskurser.” 

35 % ansåg att studie- och yrkesvägledarprogrammet borde erbjuda kunskap kring 
funktionsnedsättningar som delmoment i flera moment och 32 % ansåg att detta borde ske 
genom enstaka föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella arbeten och/eller 
auskultationer. Den respondent som angav alternativet annat ansåg att detta borde ske genom ett 
valbart moment. Enligt 26 % borde kunskapen erbjudas genom föreläsningar med externa 
föreläsare medan andra förslag är seminarium, 21 %, föreläsningar med interna föreläsare, 
grupparbeten och redovisningar, vardera 14 %. En respondent angav alternativet annat och 
ansåg att kunskapen borde erbjudas genom litteratur.  

Om studie- och yrkesvägledarprogrammet skulle erbjuda ett ökat innehåll kring området 
funktionsnedsättningar ansåg 39 % att det som främst borde prioriteras är metoder för att 
bemöta individer med olika typer av funktionsnedsättningar. Strax därefter följde ett ökat 
innehåll om hur en funktionsnedsättning kan påverka individers karriärutveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De som angav alternativet annat anser att det som främst borde prioriteras är; 

”skolans diskrimineringslagstiftning” 

”jag tycker att man ska diskutera olika funktionsnedsättningar i förhållande till de 

vägledningsredskap och samtalsmetoder vi lär oss på utbildningen. Kan man använda sig av 

dessa samtalsmetoder när man talar med en person med Aspberger syndrom eller med en 

person med stora sociala problem..?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

1. Begreppet funktionsnedsättningar i 

relation till andra/tidigare begrepp 

3 9.68% 

2. Kunskap kring specifika typer av 

funktionsnedsättningar 

5 16.13% 

3. Hur en funktionsnedsättning kan 

påverka individers karriärutveckling 

11 35.48% 

4. Metoder för att bemöta individer med 

olika typer av funktionsnedsättningar 

12 38.71% 

Totalt 31 100 % 
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”det ökade innehållet tycker jag ska vara BÅDE olika typer av funktionsnedsättningar OCH 

hur man kommer förbi sitt eget tänkande att nedsättningen är ett hinder i 

karriärutvecklingen” 

4.6. Studie- och yrkesvägledarprogrammets 
bidrag till kunskap och kompetens kring 
funktionsnedsättningar (frågorna 9-12 i 
enkäten) 
39 % ansåg att studie- och yrkesvägledarprogrammet i mycket liten utsträckning erbjöd kunskap 
kring begreppet funktionsnedsättning och 45 % ansåg även att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet erbjöd kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan påverka 
individers karriärutveckling i mycket liten utsträckning. 29 % ansåg att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet inte alls erbjöd kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan 
påverka individers karriärutveckling.  

35 % ansåg att studie- och yrkesvägledarprogrammet i mycket liten utsträckning erbjöd kunskap 
kring olika typer av funktionsnedsättningar och 32 % ansåg att programmet inte gjorde det 
överhuvudtaget. Enligt 35 % erbjöd studie- och yrkesvägledarprogrammet inte alls kunskap 
kring metoder för att bemöta individer med olika typer av funktionsnedsättningar till skillnad 
från de 10 % som ansåg att det gjordes i stor utsträckning. Överlag är det ytterst få av 
respondenterna som inte säger sig minnas sin tid på studie- och yrkesvägledarprogrammet.  

4.7. Övriga kommentarer och synpunkter  
Följande kommentarer är tagna från fråga 17 i enkäten där respondenterna lämnades plats att ge 
frivilliga kommentarer/synpunkter på enkäten och innehållet.  

”Samhället ska vara till för alla människor inklusive individer med funktionsnedsättningar” 

”Även om samma funktionshinder kan te sig på flera olika sätt från individ till individ så 

behöver man ändå ha en viss grundförståelse för olika funktionshinder. Då kan man möta 

individerna på ett helt annat sätt. Som vägledare vill man ju möta varje individ där den 

befinner sig men det kan vara svårt om man inte förstår funktionshindret hos individen”  

”Jag har inte känt behov av kunskaper runt funktionsnedsättning, men om det finns orsak att 

veta mera om det som studie- och yrkesvägledare så är det verkligen nödvändigt. Jag tycker 

att man under studietiden även saknade kunskaper om mobbing, burnout andra 

arbetsrelaterade problem. Utbildningen borde vara längre!” 

”Det stora problemet är att det inte finns så många redskap och metoder som kan användas 

vid vägledning för elever i behov av särskilt stöd. Självklart är detta beroende av vilken 

funktionsnedsättning individen har.” 

”Det sker nedskärningar av bland annat specialpedagoger ute på skolorna. Nedskärningarna 

innebär att övrig personal såsom vägledare, kuratorer m.m borde besitta kunskaper om 

funktionsnedsättning. Annars får eleven inte det stöd som den har rätt till!” 
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”Utbildningen borde rymma mer och vara längre! Att det saknas lagstiftning om 

diskriminering när det gäller tillgänglighet är en katastrof. Bristande tillgänglighet försvårar, 

allt!” 

“Jag känner mig styrd, enkäten är gjord för att få fram en specifik åsikt som jag inte delar. 

Jag menar att det är fel att generalisera så om individer. Ingen eller alla kan påverka sin 

karriär!!” 

“Jag vet inte om jag tycker att man på studie- och yrkesvägledarprogrammet ska lära sig allt 

om alla dessa individer med särskilda behov på ett eller annat sätt, eftersom det ärjust 

individer och väldigt individuellt, ingen är den andre lik precis som bland oss "normal störda" 

och utifrån varje individ vill jag se möjligheterna inte hindren till vad man vill med sitt liv.” 

5. Analys 

Kapitlet har delats upp i rubriker utifrån identifierade mönster och samband. Uppdelningen har 
gjorts för att underlätta för läsaren.  

5.1. Om värderingar och synen på kunskap 

5.1.1. Jag eller den enskilda individen i centrum? 

I fråga 2 och 3 i enkäten frågas efter respondenternas syn på huruvida studie- och 
yrkesvägledare bör ha kunskap kring begreppet funktionsnedsättning och varför det kan vara 
betydelsefullt. Detta är frågor som kan ge svar på vilka typer av värderingar respondenterna har. 
I fråga 3 kan svarsalternativ 1, 2 och 3 tolkas som att man sätter sig själv i centrum medan 
svarsalternativ 4 och 5 sätter den enskilda individen i centrum.  

 

 

 

 

 

 

Av de 74 % som i fråga 2 svarat att det ’i stor utsträckning’ är betydelsefullt för studie- och 
yrkesvägledare att ha kunskap kring begreppet funktionsnedsättning är det 22 % som anser att 
det är betydelsefullt för deras egen skull och 78 % för den enskilda individens skull.  

Figur 4: I vilken utsträckning bör studie- och 

yrkesvägledare ha kunskap kring begreppet 

funktionsnedsättning? 

Figur 5: Av de som angett 

svarsalternativet ’i stor utsträckning: För 

vems skull är detta betydelsefullt? 

I stor 

utsträckning, 

74 % 

I liten utsträckning, 

10 % 

I mycket stor 

utsträckning, 

16 % 

Jag, 22 % 

Individen, 

78 % 
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Enligt Annika Lundmarks kompetensteori (1998) omfattar den personliga kompetensen bland 
annat förhållningssätt, värderingar och etik. Det handlar om den människosyn som utgör 
grunden för hur man fungerar i relation till andra människor.  Synen på för vems skull man har 
kunskap kring begreppet funktionsnedsättningar kan därför ha betydelse för hur mötet med 
individer med funktionsnedsättningar utvecklar sig.  

5.1.2. Rätt begrepp – vem bryr sig? 

5.1.2.1. Handikapp 

Handikapp är det äldsta av alla begrepp som förekommer i enkäten och ett begrepp som idag 
kan upplevas stigmatiserande14. I enkäten gavs principiellt möjlighet att ändra sina svar i 
efterhand men två respondenter angav ändå att de använder sig av begreppet handikapp. En av 
dessa respondenters svar på de andra frågorna har granskats för att se hur respondenten i övrigt 
har tagit ställning till enkätens frågor. Detta för att se vad som kan föreligga att man inte är 
uppdaterad kring begreppsanvändningen på området.  

I Keens teori (1988) om kompetens menar hon att lillfingret symboliserar värderingar och etik 
hos den enskilde individen och dessa kan vara både positiva och negativa samt starkt kulturellt 
bundna. Lundmark (1998) tar också i sin teori upp begreppet personlig kompetens som omfattar 
förhållningssätt, värderingar, etik, ansvar, kreativitet men det kan också handla om den 
människosyn som utgör grunden för hur man fungerar i relation till andra människor.  Keens 
”lillfinger” och Lundmarks ”personliga kompetens” är bara en av fem delar eller fragment i 
deras kompetensteorier som måste finnas där för att man ska vara kompetent. Precis som 
Ellström säger (1992) så måste man alltid kunna omsätta den kunskap man har i handling. Så 
”lillfingret” och den ”personliga kompetensen” speglar ens bakomliggande värderingar som är 
en del av, men inte avgörande för, hur ens kompetens inom ämnesområdet 
funktionsnedsättningar är och utvecklar sig.  

Respondenten som använde sig av begreppet handikapp ansåg även att studie- och 
yrkesvägledare ’i liten utsträckning’ bör ha kunskap kring begreppet funktionsnedsättning och 
vilka olika typer av skador och sjukdomar som klassificeras som en funktionsnedsättning. Å 
andra sidan angavs att det ’i mycket stor utsträckning’ är viktigt för studie- och yrkesvägledare 
att ha kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan påverka en individs karriärutveckling. Det 
kan anses motsägelsefullt tills man läser respondentens kommentar under sista frågan: 

”Jag har inte känt behov av kunskaper kring funktionsnedsättning, men om det finns orsak att 

veta mera om det som studie- och yrkesvägledare så är det verkligen nödvändigt. Jag tycker 

att man under studietiden även saknade kunskaper om mobbning, burnout och andra 

arbetsrelaterade problem.” 

Av kommentaren kan man utläsa att det är osäkert om respondenten ens är verksam studie- och 
yrkesvägledare idag. Och det som kunde tydas som en nonchalans eller ointresse mot 
ämnesområdet funktionsnedsättningar kan efter att ha läst kommentaren istället tolkas som en 
vilja att bredda studie- och yrkesvägledares kunskap även utanför ramarna 
funktionsnedsättningar. 

                                                   

14 Socialstyrelsen http://www.socialstyrelsen.se Hämtad 2009-03-11 
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5.1.2.2. Särskilda behov 

Förutom de två respondenter som använde sig av begreppet handikapp är det värt att nämna 
något om det höga antal (35 %) av alla respondenter som använder sig av begreppet särskilda 
behov. Särskilda behov är direkt fel att använda sig av då det täcker in ett betydligt större 
område än funktionsnedsättningar. Det är ett begrepp som återfinns i skolans värld och rör 
därför bara studenter/elever. För det andra krävs det, för att tillhöra gruppen elever med 
särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd, att man av olika anledningar har svårt att nå 
målen för utbildningen i skolan. Det behöver alltså inte ens innebära att man har en 
funktionsnedsättning (Skolverket, 1998).  Om de respondenter som angett detta svarsalternativ 
skulle arbeta där man inte vägleder studenter/elever men väl någon med en funktionsnedsättning 
har de alltså inget begrepp att använda sig av. Keen (1988) menar i sin kompetensteori att för att 
vara kompetent krävs det bland annat kunskaper om exemplevis sakförhållanden, 
omständigheter och sammanhang och sedan kunna omsätta dessa i handling. Att använda sig av 
rätt begrepp kan vara ett viktigt redskap i mötet med den enskilda individen. Man bör kalla 
äpplen för äpplen och inte för päron.  

Många känner sig osäkra i mötet med individer med funktionsnedsättningar och det beroende på 
osäkerhetskänslor som uppstår i och med att man inte vet vad man ska säga eller att man ska 
säga fel saker (SOU 1999:121). Ändå svarar majoriteten av dem som angett alternativet ’särskilt 
behov’ (7 av 11) att det är viktigt för studie- och yrkesvägledare att ha kunskap kring begreppet 
funktionsnedsättningar just för att förbättra mötet med individer. Majoriteten av de 13 
respondenter som svarat att de använder sig av begreppet funktionsnedsättning har även de 
angett att det är viktigt att ha kunskap om begreppet för att förbättra mötet med individer som 
har en funktionsnedsättning. Att just bemötandet är viktigt finns att läsa i ’Lindqvists nia’ (SOU 
1999:21) där det konstateras att det finns stora brister i bemötandet av personer med 
funktionsnedsättningar. Många känner sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta. Mönstret är 
dessutom detsamma oavsett funktionsnedsättning, livssituation och vilket stöd, vilken service 
och hjälp man söker. En brist som kan avhjälpas om kompetensen ökar hos de yrkesroller som 
möter dessa individer.  

5.1.3. Viss kunskap viktigare än annan? 

På frågan om vilken/vilka typer av funktionsnedsättningar respondenterna ansåg vara extra 
viktig för studie- och yrkesvägledare att ha kunskap kring (se fråga 5 i Bilaga 1) svarade 8 % att 
ingen var viktigare än någon annan. Övriga respondenter ger alltså viss kunskap kring olika 
typer av funktionsnedsättningar mer värde än annan. De flesta av dessa stöder deras svar i 
påståendet att alla funktionsnedsättningar inte behöver innebära ett hinder i individens 
karriärutveckling. Men i ’Lindqvists nia’ (SOU 1999) står det att den enskilda individens 
kompetens och erfarenheter sällan tas tillvara. Därför borde svaret på huruvida en individs 
funktionsnedsättning påverkar dennes karriär eller inte ligga hos den enskilde individen och inte 
hos studie- och yrkesvägledaren. 

På fråga 5 (se Bilaga 1) var det möjligt att ange flera svarsalternativ på vilken eller vissa 
funktionsnedsättningar som ansågs vara extra viktig för studie- och yrkesvägledare att ha 
kunskap kring. Flest antal svar fick alternativet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vilket 
var detsamma som studenterna efterfrågade mer kunskap om i ”Uppföljning av studenter som 
tagit ut studie- och yrkesvägledarexamen 2004, 2005 och 2006” (Fry, m. fl, 2007). 
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5.2. Om studie- och yrkesvägledarprogrammet 
På frågorna 9-12 (se Bilaga 1) är mönstret tydligt. Studie- och yrkesvägledarprogrammet anses 
inte vara någon djup brunn att hämta kunskap ur kring ämnesområdet funktionsnedsättningar. 
Om programmet skulle utökas är det främst ’metoder för att bemöta individer med olika typer 
av funktionsnedsättningar’ (39 %) som bör prioriteras. Det är samma område som flest 
respondenter angett svarsalternativet ’inte alls’ när de tillfrågades huruvida studie- och 
yrkesvägledarprogrammet erbjöd den kunskapen. Respondenternas önskan att prioritera detta 
område kan stödjas med vad Högskoleförordningen (SFS 1993:100) anger som ett av målen för 
att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen. Nämligen att studenten ska kunna visa förmåga att 
tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och gruppers behov. 

I ”Uppföljning av studenter som tagit ut studie- och yrkesvägledarexamen 2004, 2005 och 
2006” (Fry, m. fl, 2007) efterfrågar studenterna istället kunskap om olika typer av 
funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för individer. Endast 16 % av respondenterna i 
denna undersökning angav samma prioritering beträffande kunskaper om olika typer av 
funktionsnedsättningar. Lite mer stämmer det in med kunskapen kring hur en 
funktionsnedsättning kan påverka en individs karriärutveckling där 35 % av respondenterna i 
denna undersöknings enkät angett detta svarsalternativ. 

 Mer än 50 % av respondenterna i denna undersökning anser att kunskap och kompetens kring 
funktionsnedsättningar främst bör erhållas genom studie- och yrkesvägledarprogrammet och då 
främst som delmoment i flera moment. Enligt ”Självvärdering av studie- och 
yrkesvägledarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm 2005” (Nämnden..,2006) visar 
studenterna ett stort intresse för den valbara kursen ”Arbetslivsrehabilitering och vägledning” 
och vårterminen 2005 läste drygt 50 % av studenterna kursen. Förklaringar till det stora intresset 
är enligt självvärderingen en brist i utbildningen kring människor i behov av särskilt stöd men 
också en önskan om att öka den egna kompetensen för ett arbete utanför skolväsendet vilket 
möjligtvis också skulle kunna stämma in på majoriteten av respondenterna i den här 
undersökningen (Nämnden..,2006). 

5.3. Kommentarer om enkäten 
På hela enkäten har det lämnats sammanlagt 27 kommentarer varav 11 på sista frågan (se Bilaga 
3, fråga 17) som var öppen för övriga kommentarer och synpunkter på enkäten. Detta kan tolkas 
som att området funktionsnedsättningar är något som berör, upprör och engagerar. De flesta 
kommentarer är av positiv natur och gäller både valt problemområde men också enkäten med 
dess innehåll och utformning . Flera säger att det är bra att ämnet lyfts och att det är viktiga 
frågeställningar som behandlas. En respondent säger särskilt att enkäten var mycket bra och 
genomtänkt. En annan respondent hoppas att den får utbildningen att öppna upp sig och vidga 
sitt perspektiv och ” inte bara ställa allt i relation till kön, klass och etnicitet vilket också är 
viktigt i och för sig men det är verkligen funktionshinder också”. En åsikt som kan återses hos 
Martin Molin (2008) där det står att skillnader i ungdomars livsvillkor inte sällan brukar betona 
en sorts strukturell ordning, där social klass, kön och etnicitet etc. utgör bakgrundsfaktorer för 
olika livschanser och risker för social utsatthet. Funktionsnedsättningar omnämns mer sällan 
som en relevant markör för social utsatthet.  
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Värt att nämna är att de som främst har lämnat positiva kommentarer kring ämnet och enkäten 
är de respondenter som angett begreppet funktionsnedsättning. I ”Uppföljning av studenter som 
tagit ut studie- och yrkesvägledarexamen 2004, 2005 och 2006” står det om några områden där 
vägledarutbildningen behöver utvecklas. Ett av dem är kring människor i behov av särskilt stöd 
och behovet handlar om att vägledarstudenterna behöver få en tydlig bild av olika 
yrkeskategorier i skolan och deras ansvarsområden: lärare, skolledning, kurator, psykolog, 
specialpedagog. Studenterna efterfrågar också kunskap om olika typer av 
funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för individer (Fry, m. fl, 2007). Enligt Hansen & 
Orban (2002) kräver allt arbete någon form av kunskap eller kompetens och även ett visst mått 
av motivation. Det skulle tänkas kunna vara så att de som angett positiva kommentarer 
förmodligen efterfrågar kunskapen som nämns i Frys rapport men också att de känner en 
motivation och ett intresse för den här typen av frågor som tagits upp i enkäten och att detta är 
något som de anser vara viktigt.  

Vissa kommentarer är av annan natur. En respondent känner sig styrd och anser att enkäten är 
gjord för att få fram en specifik åsikt som inte delas av denne. En annan anser att frågorna var 
svåra och invecklade och att det behövde ett till alternativ på de flesta som ”ingen kommentar” 
eller ”vet ej”. Tittar man närmare på vad dessa respondenter har svarat på övriga frågor på 
enkäten ser man att en av dem använder sig av begreppet särskilda behov men anser samtidigt 
att studie- och yrkesvägledare i stor utsträckning bör ha kunskap kring begreppet 
funktionsnedsättning.  I övrigt har samma respondent svarat väldigt osammanhängande på 
enkäten. De flesta respondenter har likstämmiga svar på de frågor som ”hör till varandra”, till 
exempel fråga 9-12 (se Bilaga 1) som rör deras tid på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 
Mönstret visar att om man svarar alternativet ’i liten utsträckning’ på en fråga gör man oftast 
detsamma på övriga frågor inom samma ’kluster’. Tidigare nämnd respondent växlar mellan till 
exempel ’ i liten utsträckning’ och ’i stor utsträckning’ frekvent. Det kan vara ett uttryck för 
dennes sanna åsikter men också att enkäten fyllts i utan att begrundats närmare. 

6. Slutsatser 

6.1. Kommentar om syftet 
Undersökningens syfte var att belysa studie- och yrkesvägledares åsikter om kunskap och 
kompetens kring ämnesområdet funktionsnedsättningar och med undersökningens höga 
svarsfrekvens på 70 % får vi anta att detta har lyckats och att detta är ett område som engagerar, 
berör men också upprör studie- och yrkesvägledare, både verksamma och studenter på studie- 
och yrkesvägledarprogrammet. Det har lämnats en hel del kommentarer på enkäten och de flesta 
kommentarer är av positiv natur och gäller både valt problemområde men också själva enkäten. 
Flera av respondenterna säger att det är bra att ämnet lyfts och att det är viktiga frågeställningar 
som behandlas och en annan respondent hoppas att den får utbildningen att öppna upp sig och 
vidga sitt perspektiv och ” inte bara ställa allt i relation till kön, klass och etnicitet”. En åsikt 
som kan återses hos Martin Molin (2008) där det står att skillnader i ungdomars livsvillkor inte 
sällan brukar betona en sorts strukturell ordning, där social klass, kön och etnicitet etc. utgör 
bakgrundsfaktorer för olika livschanser. Funktionsnedsättningar omnämns mer sällan som en 
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relevant markör för social utsatthet. Denna undersökning har således bidragit till den svenska 
forskningen kring ämnesområdet och av resultatet går att utläsa att funktionsnedsättningar är 
viktigt att ha kunskap kring då det, precis som kön, social klass och etnicitet, kan ha stor 
påverkan på individers livsvillkor. 

6.2. Forskningsfrågorna besvaras 

6.2.1. Vilken kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar 
efterfrågar studie- och yrkesvägledare? 

Respondenterna efterfrågar kunskap kring vilka olika typer av skador och sjukdomar som 
klassificeras som en funktionsnedsättning och det är främst neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (t ex Aspberger syndrom, AdHd), dyslexi och utvecklingsstörningar som 
anses vara extra viktiga att ha kunskap kring. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var 
detsamma som studenterna efterfrågade mer kunskap om i ”Uppföljning av studenter som tagit 
ut studie- och yrkesvägledarexamen 2004, 2005 och 2006” (Fry, m. fl, 2007). 

Vidare anser respondenterna att de bör ha kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan 
påverka en individs karriärutveckling samt kunskap kring metoder, utöver de generella metoder 
som lärs in på studie- och yrkesvägledarprogrammet, för att bemöta individer med olika typer 
av funktionsnedsättningar. Att just bemötandet är viktigt finns att läsa i ’Lindqvists nia’ (SOU 
1999:21) där det konstateras att det finns stora brister i bemötandet av personer med 
funktionsnedsättningar. 

6.2.2. Anser de att denna kunskap och kompetens ska kunna skapas 
inom studie- och yrkesvägledarprogrammet? 

Respondenterna anser att kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar främst borde 
erhållas genom studie- och yrkesvägledarprogrammet men majoriteten av dem anser samtidigt 
att studie- och yrkesvägledarprogrammet i mycket liten utsträckning eller inte överhuvudtaget 
erbjöd kunskap kring olika typer av funktionsnedsättningar. De anser att studie- och 
yrkesvägledarprogrammet i mycket liten utsträckning erbjöd dem kunskap kring begreppet 
funktionsnedsättning precis som att programmet i mycket liten utsträckning eller inte alls erbjöd 
kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan påverka individers karriärutveckling. 

Respondenterna anser att studie- och yrkesvägledarprogrammet borde erbjuda kunskap kring 
funktionsnedsättningar som delmoment i flera moment och de anser att detta borde ske genom 
enstaka föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella arbeten och/eller auskultationer. 
Om studie- och yrkesvägledarprogrammet skulle erbjuda ett ökat innehåll kring området 
funktionsnedsättningar anser studie- och yrkesvägledarna att det som främst borde prioriteras är 
metoder för att bemöta individer med olika typer av funktionsnedsättningar eftersom många av 
dem anser att studie- och yrkesvägledarprogrammet inte alls erbjöd kunskap kring metoder för 
att bemöta individer med olika typer av funktionsnedsättningar. Men det fanns också de som 
ansåg att det gjordes i stor utsträckning. Respondenternas önskan att prioritera detta område kan 
stödjas med vad Högskoleförordningen (SFS 1993:100) anger som ett av målen för att erhålla 
studie- och yrkesvägledarexamen. Nämligen att studenten ska kunna visa förmåga att tillämpa 
olika teorier och metoder för vägledning utifrån individers och gruppers behov. 
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6.3. Om hypotesen 
Undersökningens hypotes var att det skulle vara mycket viktigt för studie- och yrkesvägledare 
att ha kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar och att inhämtandet av detta i 
dagsläget inte möjliggörs inom studie- och yrkesvägledarprogrammet och detta är något som i 
efterhand kan verifieras. Det finns ett stort intresse och verkar vara viktigt för de respondenter 
som svarat på enkäten att få mer kunskap och kompetens kring området funktionsnedsättningar 
och överlag kan man säga att enligt respondenterna har studie- och yrkesvägledarprogrammet 
inte varit någon speciellt djup brunn att hämta kunskap ur. Dock är detta ett område där det 
finns väldigt många personliga åsikter och det är därför inte helt enkelt att generalisera.  

7. Diskussion 

Den svenska forskningen kring funktionsnedsättningar anses idag som starkt eftersatt och den 
här undersökningen kan ses som ett komplement till den. I den forskning som finns dominerar 
oftast individperspektivet, det vill säga de som har funktionsnedsättningar och inte samhälleliga 
och organisatoriska perspektiv som denna undersökning kan representera (Molin, 2008). 

7.1. Diskussion om resultat 
Enkäten som användes i undersökningen hade 17 frågor med olika svarsalternativ och den sista 
frågan erbjöd respondenterna att lämna sina egna synpunkter på ämnet och enkäten vilket 
många valde att göra. Att de lämnade så pass många kommentarer kan bero på ren tur eller 
också att undersökningen väckte tankar som berörde respondenterna vilket vi hoppas var fallet. 
Undersökningen hade en svarsfrekvens på 70 % vilket får ses som mycket positivt och viktigt 
för resultatet. I missivbrevet (se bilaga 2) som respondenterna erhöll i samband med förfrågning 
om att delta i undersökningen var vår förhoppning att informationen kring syfte, innehåll och 
omfattning av undersökningen skulle vara tydlig för att förbereda respondenterna inför enkäten 
men också för att väcka deras intresse.  

Resultatet har gett oss en bild av studie- och yrkesvägledares åsikter om kunskap och 
kompetens kring ämnesområdet funktionsnedsättningar men då det är ett område där det råder 
många personliga åsikter är det svårt för oss som forskare att generalisera. I Keens teori (1988) 
om kompetens menar hon att lillfingret symboliserar värderingar och etik hos den enskilde 
individen och dessa kan vara både positiva och negativa samt starkt kulturellt bundna. 
Lundmark (1998) tar också i sin teori upp begreppet personlig kompetens som omfattar 
förhållningssätt, värderingar, etik, ansvar, kreativitet men det kan också handla om den 
människosyn som utgör grunden för hur man fungerar i relation till andra människor. Vi tror att 
den här typen av kompetens till exempel kan påverka vilken typ av begrepp man använder sig 
av men också hur viktigt man anser det vara med kunskap och kompetens kring 
funktionsnedsättningar. Det vi upplevde som positivt var att många av respondenterna 
efterfrågar mera kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar vilket dels stämmer 
överens med tidigare forskning bland annat i "Uppföljning av studenter som tagit ut studie- och 
yrkesvägledarexamen 2004, 2005 och 2006” där studenterna liksom respondenterna i denna 
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undersökning bland annat efterfrågar kunskap kring neuropsykiatriska sjukdomar (Fry, m. fl, 
2007), men också med vår hypotes.  

Respondenterna i undersökningen anser att de bör ha kunskap kring hur en funktionsnedsättning 
kan påverka en individs karriärutveckling samt kunskap kring metoder, utöver de generella 
metoder som lärs in på studie- och yrkesvägledarprogrammet för att bemöta individer med olika 
typer av funktionsnedsättningar. Att bemötandet är viktigt har vi tidigare nämnt i 
undersökningen och finns att läsa i en hel del forskning, bland annat i ’Lindqvists nia’ (SOU 
1999:21) där det konstateras att det finns stora brister i bemötandet av personer med 
funktionsnedsättningar. Många känner sig osäkra i mötet med individer med 
funktionsnedsättningar och det beroende på osäkerhetskänslor som uppstår i och med att man 
inte vet vad man ska säga eller att man ska säga fel saker (SOU 1999:121). Detta både stärker 
resultatet i denna undersökning samtidigt som det verifierar den forskning som redan finns på 
området. 

Något vi fann särskilt intressant var att trots att respondenterna hade möjlighet att gå tillbaka 
och ändra sina svar angav två av respondenterna ändå att de använder sig av begreppet 
handikapp vilket anses vara förlegat. Förutom dessa två respondenter som använde sig av 
begreppet handikapp är det värt att nämna att hela 35 % av alla respondenter använder sig av 
begreppet särskilda behov vilket är direkt fel att använda sig av då det täcker in ett betydligt 
större område än funktionsnedsättningar. Det är ett begrepp som återfinns i skolans värld och 
rör därför bara studenter/elever. För det andra krävs det, för att tillhöra gruppen elever med 
särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd, att man av olika anledningar har svårt att nå 
målen för utbildningen i skolan. Det behöver alltså inte ens innebära att man har en 
funktionsnedsättning (Skolverket, 1998). Varför dessa respondenter använder dessa begrepp har 
vi mest kunnat spekulera i. Om undersökningen hade innehållit demografiska frågor kanske 
man hade kunnat utläsa andra mönster beroende på t ex ålder, kön, erfarenhet av 
funktionsnedsättningar och så vidare. Som enkäten är utformad nu fanns det egentligen väldigt 
begränsad kunskap om urvalsgruppen mer än att de som deltog hade examen från studie- och 
yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet. 

7.2. Diskussion om val av metod 
Vi anser även i efterhand att den kvantitativa metoden var lämpligast för att genomföra 
undersökningen. Valet gjordes utifrån att en större grupp personers åsikter önskades undersökas 
för att kunna göra statistiska generaliseringar. Detta möjliggjordes endast med kvantitativ metod 
med tanke på de snäva tidsramar som existerat. Att undersökningen gjordes via en webbenkät 
har underlättat vårt arbete oerhört. Till exempel skedde insamlingen och sammanställningen av 
data automatiskt. Detta har sparat tid som istället har lagts på att bearbeta och analysera 
insamlad data. Enkäten har haft förbestämda frågor och fasta svarsalternativ vilket gör att den 
har uppnått en hög grad av standardisering och struktur. Webbenkäten ledde till att vi fick svar 
på det vi ville ha reda på och inte sådant som inte var relevant för undersökningen. Å andra 
sidan om vi hade använt oss av en kvalitativ metod hade vi kunnat få ta del av mer personliga 
åsikter som hade kunnat vara till glädje för oss som studenter och blivande studie- och 
yrkesvägledare. Dock var målet med undersökningen inte att gå på djupet med vad 
respondenterna ansåg om ämnesområdet funktionsnedsättningar och vad som låg bakom dessa 
åsikter. Desto längre ifrån vi som forskare står respondenterna, desto mindre kan vår egen 
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förförståelse och åsikt påverka resultatet. Detta var något som eftersträvades och som också 
påverkade valet av metod. (Holme & Solvang, 1997). Nackdelen med den metod 
undersökningen genomfördes med kan tydliggöras i några av de kommentarer som erhölls där 
fåtal respondenter kände sig styrda och kände att de var tvungna att välja svarsalternativ som de 
inte höll med om. Detta är något som kan ske när man använder sig av förbestämda frågor och 
svarsalternativ. Vår förförståelse och värderingar kan lysa igenom på det sättet man utformar 
enkäten och dess innehåll. På så sätt kan resultatet påverkats. Men i och med att dessa 
kommentarer lämnades av respondenterna medvetandegjordes det problemet och kunde tas 
hänsyn till i resten av arbetet med undersökningen. (May, 2001). 

7.3. Diskussion om framtiden 
I och med att vi fick begränsa oss kraftigt i undersökningen på grund av den knappa tiden anser 
vi att det fortfarande finns många frågor att svara på kring området funktionsnedsättningar. 
Tidsramarna för undersökningen ledde till att den avgränsades till studie- och yrkesvägledares 
åsikter om kunskap och kompetens kring ämnesområdet funktionsnedsättningar. Det skulle vara 
intressant att göra en undersökning för att få med åsikter från individer med olika typer av 
funktionsnedsättningar kring vad kompetens hos de studie- och yrkesvägledare de möter har för 
betydelse och/eller inkludera utbildningsanordnare och deras åsikter kring området.  

Nyexaminerade studie- och yrkesvägledare har inte erhållit tillräcklig kunskap och kompetens 
inom området och studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms universitet har i sin 
självvärdering angett området som starkt eftersatt och något som anses som en svag sida 
(Självvärdering av studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Lärarhögskolan i Stockholm, 
2005). Man skulle kunna göra ytterligare en undersökning på alla tre utbildningsorterna om 
efterfrågan på kunskap och kompetens kring ämnesområdet funktionsnedsättningar för att 
eventuellt kunna påverka utbildningens innehåll.  
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Bilagor 

De svarsalternativ som ingen valt finns inte representerade i bilagan. 

Bilaga 1 – Enkäten/ ’Summary report’ 
 

1. Vilket begrepp använder du dig av för att beskriva en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
förmåga? 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Handikapp 2 6.45% 2 6.45% 2 
2. Funktionshinder 5 16.13% 7 22.58% 12 
3. Funktionsnedsättning 12 38.71% 19 61.29% 48 
4. Särskilt behov 11 35.48% 30 96.77% 92 
5. Annat, nämligen: 1 3.23% 31 100.0% 97 
Total 31 100% 31 100% 97 

 

Total 
responses:   31  
 

2. I vilken utsträckning anser du att studie- och yrkesvägledare bör ha kunskap kring begreppet 
funktionsnedsättning? 
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Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
3. I liten utsträckning 3 9.68% 3 9.68% 9 
4. I stor utsträckning 23 74.19% 26 83.87% 101 
5. I mycket stor utsträckning 5 16.13% 31 100.0% 126 
Total 31 100% 31 100% 126 

 

Total 
responses:   31  
 

3. Varför kan detta vara betydelsefullt? Ange det alternativ du anser stämmer bäst. 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
2. För att jag som studie- och 
yrkesvägledare ska känna mig kompetent 
i min yrkesroll 

5 16.13% 5 16.13% 10 

4. För att förändra och påverka attityder i 
samhället kring individer med 
funktionsnedsättningar 

3 9.68% 8 25.81% 22 

5. För att förbättra mötet med individer 
som har en funktionsnedsättning 

19 61.29% 27 87.1% 117 

6. Annat: 4 12.9% 31 100.0% 141 
Total 31 100% 31 100% 141 

 

Total 
responses:   31  
 

4. I vilken utsträckning anser du att studie- och yrkesvägledare bör ha kunskap kring vilka olika typer av skador 
och sjukdomar som klassificeras som en funktionsnedsättning? 
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Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
3. I liten utsträckning 8 25.81% 8 25.81% 24 
4. I stor utsträckning 21 67.74% 29 93.55% 108 
5. I mycket stor utsträckning 2 6.45% 31 100.0% 118 
Total 31 100% 31 100% 118 

 

Total 
responses:   31  
 

5. Vilken/vilka av dessa exempel på olika typer av funktionsnedsättningar anser du vara extra viktig att studie- 
och yrkesvägledare har kunskap kring? 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Neuropsykiatriska sjukdomar (t ex 
Asperger syndrom, AdHd etc) 

20 18.35% 20 18.35% 20 

2. Psykiska sjukdomar 11 10.09% 31 28.44% 42 
3. Rörelsehinder 11 10.09% 42 38.53% 75 
4. Astma/allergier 3 2.75% 45 41.28% 87 
5. Utvecklingsstörning 13 11.93% 58 53.21% 152 
6. Dyslexi 15 13.76% 73 66.97% 242 
7. Epilepsi 3 2.75% 76 69.72% 263 
9. Diabetes 3 2.75% 79 72.48% 290 
10. Hjärt- och lungsjukdomar 2 1.83% 81 74.31% 310 
12. Synskador 9 8.26% 90 82.57% 418 
13. Hörselskador 9 8.26% 99 90.83% 535 
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14. Ingen är viktigare än någon annan 9 8.26% 108 99.08% 661 
15. Annan, nämligen: 1 0.92% 109 100.0% 676 
Total 109 100% 109 100% 676 

 

Total 
responses:   31  
 

6. Ange det alternativ du anser stämmer bäst. Studie- och yrkesvägledare bör ha mer kunskap kring vissa 
funktionsnedsättningar för att: 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Alla funktionsnedsättningar behöver 
inte innebära ett hinder för individens 
karriärutveckling 

13 41.94% 13 41.94% 13 

2. Vissa funktionsnedsättningar är inte lika 
förekommande som andra 

1 3.23% 14 45.16% 15 

3. Man kan inte bemöta individer med 
vissa funktionsnedsättningar på ett bra 
sätt om man inte har kunskap om vad 
funktionsnedsättningen kan innebära för 
individen 

10 32.26% 24 77.42% 45 

4. Håller inte med om något 2 6.45% 26 83.87% 53 
5. Annat 5 16.13% 31 100.0% 78 
Total 31 100% 31 100% 78 

 

Total 
responses:   31  
 

7. I vilken utsträckning anser du att studie- och yrkesvägledare bör ha kunskap kring hur en 
funktionsnedsättning kan påverka en individs karriärutveckling? 
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Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
2. I mycket liten utsträckning 2 6.45% 2 6.45% 4 
3. I liten utsträckning 8 25.81% 10 32.26% 28 
4. I stor utsträckning 14 45.16% 24 77.42% 84 
5. I mycket stor utsträckning 7 22.58% 31 100.0% 119 
Total 31 100% 31 100% 119 

 

Total 
responses:   31  
 

8. I vilken utsträckning anser du att studie- och yrkesvägledare bör ha kunskap kring metoder, utöver de 
generella metoder som lärs in på studie- och yrkesvägledarprogrammet, för att bemöta individer med olika typer 
av funktionsnedsättningar? 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
2. I mycket liten utsträckning 2 6.45% 2 6.45% 4 
3. I liten utsträckning 11 35.48% 13 41.94% 37 
4. I stor utsträckning 12 38.71% 25 80.65% 85 
5. I mycket stor utsträckning 6 19.35% 31 100.0% 115 
Total 31 100% 31 100% 115 

 

Total 
responses:   31  
 

9. I vilken utsträckning anser du att utbildningen erbjöd kunskap kring begreppet funktionsnedsättning? 
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Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Inte alls 7 22.58% 7 22.58% 7 
2. I mycket liten utsträckning 12 38.71% 19 61.29% 31 
3. I liten utsträckning 11 35.48% 30 96.77% 64 
6. Minns ej 1 3.23% 31 100.0% 70 
Total 31 100% 31 100% 70 

 

Total 
responses:   31  
 

10. I vilken utsträckning anser du att utbildningen erbjöd kunskap kring hur en funktionsnedsättning kan 
påverka individers karriärutveckling? 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Inte alls 9 29.03% 9 29.03% 9 
2. I mycket liten utsträckning 14 45.16% 23 74.19% 37 
3. I liten utsträckning 6 19.35% 29 93.55% 55 
4. I stor utsträckning 1 3.23% 30 96.77% 59 
6. Minns ej 1 3.23% 31 100.0% 65 
Total 31 100% 31 100% 65 

 

Total 
responses:   31  
 

11. I vilken utsträckning anser du att utbildningen erbjöd kunskap kring olika typer av funktionsnedsättningar? 
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Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Inte alls 10 32.26% 10 32.26% 10 
2. I mycket liten utsträckning 11 35.48% 21 67.74% 32 
3. I liten utsträckning 8 25.81% 29 93.55% 56 
4. I stor utsträckning 1 3.23% 30 96.77% 60 
6. Minns ej 1 3.23% 31 100.0% 66 
Total 31 100% 31 100% 66 

 

Total 
responses:   31  
 

12. I vilken utsträckning tycker du att utbildningen erbjöd kunskap kring metoder för att bemöta individer med 
olika typer av funktionsnedsättningar? 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Inte alls 11 35.48% 11 35.48% 11 
2. I mycket liten utsträckning 8 25.81% 19 61.29% 27 
3. I liten utsträckning 7 22.58% 26 83.87% 48 
4. I stor utsträckning 3 9.68% 29 93.55% 60 
5. I mycket stor utsträckning 1 3.23% 30 96.77% 65 
6. Minns ej 1 3.23% 31 100.0% 71 
Total 31 100% 31 100% 71 

 

Total 
responses:   31  
 

13. Jag anser att kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar FRÄMST bör erhållas genom: 
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Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Studie- och yrkesvägledarprogrammet 16 51.61% 16 51.61% 16 
2. Påbyggnadsutbildningar, t ex fristående 
kurser, masterprogram 

6 19.35% 22 70.97% 28 

3. Erfarenheter, på t ex arbetsplatser 4 12.9% 26 83.87% 40 
4. På eget initiativ, t ex läsa böcker, hitta 
fakta på internet etc. 

1 3.23% 27 87.1% 44 

5. Annat, nämligen: 4 12.9% 31 100.0% 64 
Total 31 100% 31 100% 64 

 

Total 
responses:   31  
 

14. I vilken omfattning anser du att studie- och yrkesvägledarprogrammet bör erbjuda kunskap kring 
funktionsnedsättningar? Välj det alternativ du anser stämmer bäst. 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Som ett moment 5 16.13% 5 16.13% 5 
2. Som delmoment i flera moment 11 35.48% 16 51.61% 27 
3. Som delmoment i ett moment 2 6.45% 18 58.06% 33 
4. Som enstaka föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten, individuella arbeten, 
auskultationer 

10 32.26% 28 90.32% 73 

5. Inget som bör omfattas i 
grundutbildningen utan som t ex 

1 3.23% 29 93.55% 78 
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påbyggnadskurser 
6. Annat, nämligen: 2 6.45% 31 100.0% 90 
Total 31 100% 31 100% 90 

 

Total 
responses:   31  
 

15. På vilket/vilka sätt bör det ske? 

 

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Föreläsningar med interna föreläsare 14 14.0% 14 14.0% 14 
2. Föreläsningar med externa föreläsare 26 26.0% 40 40.0% 66 
3. Seminarier 21 21.0% 61 61.0% 129 
6. Grupparbeten 14 14.0% 75 75.0% 213 
7. Auskultationer 9 9.0% 84 84.0% 276 
8. Redovisningar 14 14.0% 98 98.0% 388 
10. Annat, nämligen: 2 2.0% 100 100.0% 408 
Total 100 100% 100 100% 408 

 

Total 
responses:   31  
 

16. Om utbildningen skulle erbjuda ett ökat innehåll kring området funktionsnedsättningar. Vilket område anser 
du FRÄMST bör prioriteras? Ökat innehåll om: 

 



 

 41

 

Option Count Percent Cum. count Cum. percent Cum. sum 
1. Begreppet funktionsnedsättningar i 
relation till andra/tidigare begrepp 

3 9.68% 3 9.68% 3 

2. Kunskap kring specifika typer av 
funktionsnedsättningar 

5 16.13% 8 25.81% 13 

3. Hur en funktionsnedsättning kan 
påverka individers karriärutveckling 

11 35.48% 19 61.29% 46 

4. Metoder för att bemöta individer med 
olika typer av funktionsnedsättningar 

12 38.71% 31 100.0% 94 

Total 31 100% 31 100% 94 
 

Total 
responses:   31  
 

17. Övriga kommentarer eller synpunkter på enkäten 
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Bilaga 2 – Missivbrev 
Hej! 

Som en del i vårt examensarbete på studie- och yrkesvägledarprogrammet på Stockholms 
universitet genomför vi denna enkätundersökning som handlar om studie- och yrkesvägledare 
och deras syn på kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar. 

Syftet är att undersöka vilken kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar som 
efterfrågas av studie- och yrkesvägledare samt att undersöka hur denna kunskap och kompetens 
kan erhållas genom studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

DU är tillfrågad att delta i denna undersökning för att DU är utbildad studie- och yrkesvägledare 
och tidigare student på Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm. Dina 
kontaktuppgifter har vi fått från utbildningsanordnare på studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Förutom DU har ca 50 andra studie- och yrkesvägledare fått detta utskick. Deltagandet i 
undersökningen är frivilligt men ditt bidrag är mycket viktigt för oss och vårt examensarbete. 

Frågorna tar ca 7 minuter att svara på och dina svar registreras anonymt och automatiskt av en 
webbtjänst. När examensarbetet är godkänt kommer alla svar att makuleras.  

OBS! Sista dag att svara på enkäten är torsdag den 9 april, kl. 12.00. 

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till undersökningen: 

https://survey.mamut.com/s?s=12409&i=[ID]&k=[KEY]&ro=[REOPEN] 

Om länken inte går att öppna kan du kopiera den och klistra in den i din webbläsare. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Canan Rosén och Sandra Grönlund 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss på sandraochcanan@gmail.com eller på 
telefon: 0739-188659 eller 070-2338507 

 

Missivbrev – påminnelse 

Hej! 

För ett tag sedan fick du en inbjudan att delta i en enkätundersökning till vårt examensarbete på 
studie- och yrkesvägledarprogrammet. Vi verkar inte ha fått något svar från dig än, därav denna 
påminnelse. Ditt bidrag är mycket viktigt för vår undersökning! 

Frågorna tar ca 7 minuter att svara på och dina svar registreras anonymt och automatiskt av en 
webbtjänst. 

Klicka på länken nedan så kommer du direkt till undersökningen: 

https://survey.mamut.com/s?s=12409&i=[ID]&k=[KEY]&ro=[REOPEN] 
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Om länken inte går att öppna kan du kopiera den och klistra in den i din webbläsare. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Canan Rosén och Sandra Grönlund 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss på sandraochcanan@gmail.com eller på 
telefon: 0739-188659 eller 070-2338507 
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Bilaga 3 – ’Comment report’ 

 

1. Vilket begrepp använder du dig av för att beskriva en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
förmåga? 

 

 

Multiple choice other field (Annat, nämligen:) 
 
alla ovanstående beroende av situation och person 
 

3. Varför kan detta vara betydelsefullt? Ange det alternativ du anser stämmer bäst. 

 

 

Multiple choice other field (Annat:) 
 
Både för att påverka attityder i samhället, skolan och arbetslivet, samt för att bättre kunna bemöta och stödja 
individen. 

För att jag som studie- och yrkesvägledare ska veta åt vilket håll vindarna blåser och förstå innebörden när andra 
använder olika begrepp.  

För att jag inte ska förutsätta att de inte har samma möjlighet/chans att nå sina mål som de utan funktionsnedsättning. 
En sådan förutsättning kan påverka vägledningen negativt. 

för att kunna hjälpa efter den som har en funktionsnedsättning på bästa sätt 
 

5. Vilken/vilka av dessa exempel på olika typer av funktionsnedsättningar anser du vara extra viktig att studie- 
och yrkesvägledare har kunskap kring? 

 

 

Multiple choice other field (Annan, nämligen:) 
 
Detta är helt beroende av var och med vilka man arbetar med.  
 

13. Jag anser att kunskap och kompetens kring funktionsnedsättningar FRÄMST bör erhållas genom: 

 

 

Multiple choice other field (Annat, nämligen:) 
 
I den mån som kunskaper behövs för studie- och yrkesvägledare så bör man lära sig det på utbildningen 
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Jag tycker det ska finnas med i större utsträckning i programmet än vad det gör nu, annars är min erfarenhet nu att 
jag lär mig det jag behöver på jobbet, det är egentligen inte märkvärdigare att vägleda ngn med funktionsnedsättning 
än ngn utan nedsättn. 

Mer på programmet men också påbyggnadskurser 
 

14. I vilken omfattning anser du att studie- och yrkesvägledarprogrammet bör erbjuda kunskap kring 
funktionsnedsättningar? Välj det alternativ du anser stämmer bäst. 

 

 

Multiple choice other field (Annat, nämligen:) 
 
som ett valbart moment 
 

15. På vilket/vilka sätt bör det ske? 

 

 

Multiple choice other field (Annat, nämligen:) 
 
litteratur 
 

16. Om utbildningen skulle erbjuda ett ökat innehåll kring området funktionsnedsättningar. Vilket område anser 
du FRÄMST bör prioriteras? Ökat innehåll om: 

 

 

Free text (Eventuellt annat område som rör funktionsnedsättningar som behövs prioriteras) 
 
Skolans diskrimineringslagstiftning. 

Jag är tvungen att markera ett alternativ fastän jag inte håller med........ 

-- 

jag tycker att man ska diskutera olika funktionsnedsättningar i förhållande till de vägledningsredskap och 
samtalsmetoder vi lär oss på utbildningen. Kan man använda sig av dessa samtalsmetoder när man talar med en 
person med asperger syndrom eller med en person med stora sociala problem som inte sätt mer än sin egen bostads 
fyra väggar och som inte har något annat socialt kontaktnät än sina arbetslösa föräldrar???? 

Det ökade innehållet tycker jag ska vara BÅDE olika typer av funktionsnedsättningar OCH hur man kommer förbi sitt 
eget tänkande att nedsättningen är ett hinder i karriärutvecklingen. 

Alternativ 2 och 3, se ovan. 
 

17. Övriga kommentarer eller synpunkter på enkäten 
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Free text 
 
En mycket bra och genomtänkt enkät! Bra frågeställningar, då samhället ska vara till för alla människor inklusive 
individer med funktionsnedsättningar.  

Lycka till =O) 

Jag arbetar dagligen med elever med olika funktionshinder. Även om samma funktionshinder kan te sig på flera olika 
sätt från individ till individ så behöver man ändå ha en viss grundförståelse för olika funktionshinder. Då kan man möta 
individerna på ett helt annat sätt. Som vägledare vill man ju möta varje individ där den befinner sig men det kan vara 
svårt om man inte förstår funktionshindret hos individen. Otroligt bra och relevant enkät. Hoppas verkligen att den får 
utbildningen att öppna upp och vidga sitt perspektiv. Inte bara ställa allt i relation till kön, klass och etnicitet, vilket 
också är viktigt i och för sig men det är verkligen funktionshinder också. Lycka till med ert arbete! 

Jag känner mig styrd, enkäten är gjord för att få fram en specifik åsikt som jag inte delar. Jag menar att det är fel att 
generalisera så om individer. Ingen eller alla kan påverka sin karriär!! 

-- 

Jag har inte känt behov av kunskaper runt funktionsnedsättning, men om det finns orsak att veta mera om det som 
studie- och yrkesvägledare så är det verkligen nödvändigt. Jag tycker att man under studietiden även saknade 
kunskaper om mobbning, burnout och andra arbetsrelaterade problem. Utbildningen borde vara längre! 

Det stora problemet är attdet inte finns så många redskap och medtoder som kan användas vid vägledning för elever i 
behov av särskilt stöd. Självklart är detta beroende av vilken funktionsnedsättning individen har.  

Svåra och invecklade frågor. Förstår syftet med frågorna var ibland för riktade och det behövdes ett alternativ till på de 
flesta: "Ingen kommentar" eller "vet ej" eller något liknande. Men för övrigt, lycka till!  

Onödigt ledande med kommentaren om Socialstyrelsen (fråga 1). I övrigt önskar jag lycka till (det är snart över...) och 
kul att ni tagit upp ett ämne som är viktigt och som det i mina ögon tals för lite om i syv-sammanhang! 

Ni har lyft upp viktiga frågeställningar i en tid av nedskärningar av bla specialpedagoger ute på skolorna. 
Nedskärningarna innebär att övrig personal såsom vägledare, kuratorer mm borde besitta kunskaper om 
funktionsnedsättning. Annars får inte eleven det stöd som den har rätt till! 

Lycka till med uppsatsen! /Huseyin Bulut 

bra att ni lyfter detta, mvh Karin 

- 
 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 
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