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Vägledning på grundskolan och ADHD 

Studie- och yrkesvägledares arbete med elever med ADHD 

Karin Johansson och Kicki Odin  

Sammanfattning 

Studiens syfte var att öka kunskapen kring hur några studie- och yrkesvägledare på grundskolan 

arbetar med vägledning av elever med ADHD och vilka kompetenser och resurser de kunde 

tänkas ha för att stötta väl underbyggda studie- och yrkesval. Kvalitativa intervjuer genomfördes 

och resultatet visar att respondenterna individanpassar vägledningen i hög grad, för elever med 

ADHD främst genom mer tid, studiebesök, medföljare, visualisering och empowerment. De 

använder ingen speciellt utarbetad vägledningsmetod för dessa elever men det visar sig att det 

vore välkommet med metodutveckling, vidareutbildning och utökat samarbete. 

Nyckelord ADHD, studie- och yrkesvägledning, grundskola 

Abstract 

The aim of the study was to increase the knowledge of how some career counselors work with 

students with ADHD and what skills and resources they might have to support well-founded 

career choices. Qualitative interviews were accomplished and the result shows that the 

respondents personalized guidance to a large extent, for students with ADHD above all through 

more time, educational visits, accompanied by someone, visualization and empowerment. They 

use no specific guidance method for these students, but it turns out that it would be welcomed 

with method development, training and increased cooperation. 
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1. Inledning 

I Sverige tillbringar vi en stor del av uppväxten i skolan. Efter den nioåriga skolplikten fortsätter 

de flesta elever att studera på gymnasiet. Enligt skollagen är skolan till för alla barn och tanken 

är att inga elever får slås ut eller segregeras på grund av att de avviker från normerna.  Bakom 

idén om en skola för alla finns grundläggande demokratiska värderingar om alla människors 

lika värde (Andersson, 1999). Det är ingen tvekan om att utbildning är viktigt i steget från 

utanförskap till delaktighet i samhället. Genom utbildning kan eleven utvecklas och få nya 

kunskaper och erfarenheter. I skolan får eleven även möjlighet att stärka sin identitet i samspel 

med andra människor. Kunskap och utbildning ger frihet och makt att göra sina egna val i livet. 

Detta gäller för alla människor och inte minst för elever med diagnosen ADHD. Tyvärr lämnar 

idag alltför många elever med ADHD grundskolan med stora kunskapsluckor och en krossad 

självkänsla.
1
 Vi förmodar att en kompetent studie- och yrkesvägledare med rätt förutsättningar 

kan spela en avgörande roll för dessa elevers framtid.  

1.1 Val av problemområde 

”Enligt mitt sätt att se är problem något som uppstår i en relation, i ett samspel mellan 

individ och miljö. Problem uppstår i mötet mellan barnens behov och omgivningens 

förmåga att tillfredsställa dessa.” (Andersson, sid. 67, 1999.) 

Om en elev på grund av t.ex. ADHD har svårigheter förväntas samhället ställa upp med extra 

insatser. Ur ett samhällsperspektiv ses detta oftast som försvarbart eftersom det ligger i 

samhällets intresse att se till att alla människor får möjlighet att utvecklas och skaffa sig en 

utbildning som motsvarar deras förutsättningar. Skolan, liksom alla andra samhällsinstitutioner 

disponerar en begränsad mängd resurser, vilket innebär att det är omöjligt att tillgodose alla 

krav. (Hjörne och Säljö, 2008.) 

Skolverkets studie Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) visar att kommuner i 

Sverige sällan fördelar sina begränsade resurser utifrån skolornas olika förutsättningar. Det här 

bidrar troligtvis till att elevernas resultat ser olika ut på olika skolor och de elever som har sämre 

studieförutsättningar är därmed mer utsatta. Det har också blivit vanligare med särskiljande 

lösningar inom skolorna, där elever med särskilda behov ofta delas in i alltmer homogena 

grupper. Stigmatiserande effekter kan då uppstå som i sin tur orsakar att dessa elever riskerar att 

förlora sin självkänsla och motivation. 

                                                      
1
 

http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetensomr%C3%A5d

en/ADHD/Vuxna%20med%20ADHD.pdf 2010-04-28 

http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetensomr%C3%A5den/ADHD/Vuxna%20med%20ADHD.pdf
http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/kompetensomr%C3%A5den/ADHD/Vuxna%20med%20ADHD.pdf
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Är det då möjligt att påstå att alla elever har samma möjligheter, så som det är bestämt i 

Skollagen (1985), trots att de avviker från normen? Hur ser det ut när det gäller studie- och 

yrkesvägledning i skolan, finns det tillräckliga resurser för att kunna arbeta med elever med 

särskilda behov? Enligt Skolverkets rapport Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering 

inom grundskolan (2007) ger granskningen en bild av att eleverna inte erbjuds den studie- och 

yrkesvägledning de har rätt till. I studien påpekas brister som hindrar eleverna från att skaffa sig 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna göra ett väl underbyggt val av utbildning 

och yrke. Det är uppenbart att komplexiteten i studie- och yrkesvalet har ökat, men studie- och 

yrkesvägledningen domineras trots detta av informationsinslag och äger ofta rum sent under 

elevernas grundskoletid.  

Vad blir då förutsättningarna för elever med ADHD som har svårt att samspela med andra, att 

anpassa sig till sociala mönster och ofta har svårt att klara förändringar och krav? De behöver 

hjälp med att strukturera upp sin tillvaro eftersom de har svårt att göra upp egna planer och följa 

dem. Istället söker de ofta efter något som ger snabba resultat och gärna även uppmärksamhet. 

Studier visar på att de har lägre betyg och sämre utbildning än andra elever. När de kommer ut 

på arbetsmarknaden är risken att de blir avskedade tre gånger så stor som för andra individer 

och de byter jobb ofta. (Hellberg Edström, 2007.) 

Denna studie vänder sig till alla som studerar till studie- och yrkesvägledare, som arbetar som 

studie- och yrkesvägledare och övriga, i eller utanför skolan, som har intresse för vägledning av 

elever med ADHD och det är vår förhoppning att bidra till en ökad kunskap inom ett för dessa 

elever centralt problemområde. 

1.2 Förförståelse 

Vi som genomfört denna studie har helt olika yrkesbakgrund och erfarenheter. En av oss har 

tidigare arbetat många år i skolans värld, medan den andre av författarna har en bakgrund inom 

finansbranschen. Det har gett oss möjlighet att se saker ur olika perspektiv. Under våra 

praktikperioder på utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi blivit medvetna om hur 

antalet elever med diagnosen ADHD ökar i skolorna. I kombination med detta och att ett av 

momenten i utbildningen gav oss nya kunskaper om olika funktionshinder, uppstod ett stort 

intresse för vägledning av elever med särskilda behov.  

Under praktikperioderna blev vi medvetna om att det ofta kan finnas en diagnos dold bakom ett 

dåligt betyg. Det är svårt att klara av sina studier när det är svårt att passa tider, minnas, hålla 

ordning på böcker och papper, uppfatta instruktioner och information, samla energi för att göra 

läxor och klara av dygnsrytm och sömn. När man blir medveten om de hinder som elever med 

ADHD måste ta sig över varje dag är det inte svårt att inse att de behöver extra hjälp och stöd, 

men det är en fråga om resurser. Under många år har det förekommit omfattande 

personalminskningar i grundskolan och det är oftast personal med specialpedagogiska och 

elevvårdande uppgifter som minskar i antal (Andersson, 1999). Vissa skolor har inte tillgång till 

personlig vägledning över huvud taget utan eleverna hänvisas stället till olika länkar på Internet 
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för att få information om studie- och yrkesval. Enligt Skolverkets rapport Vad påverkar 

resultaten i svensk grundskola? (2009) visar många studier på att en problematik när elever på 

egen hand ska söka information och dra slutsatser. Rapporten påvisar att en faktor som är 

betydelsefull för goda resultat är: 

”nära och förtroendefulla relationer som underlättar stödinsatser som är anpassade till 

eleverna.” (Skolverket, sid.43, 2009.)  

Genom att skaffa kunskap om vad elever med ADHD upplever kan omgivningen underlätta 

situationen för många barn och ungdomar. Det är extra viktigt att se varje elevs unika behov och 

utgå från dem. Barn och ungdomar med ADHD behöver framför allt få extra stöd med planering 

och strukturering. Många kan med hjälp av olika hjälpmedel, stöd och förståelse hantera sina 

svårigheter, kompensera för dem och på så sätt fungera bättre i vardagen.
2
  

När det gäller forskning om ADHD upplever vi att inriktningen oftast handlar om att försöka 

bota istället för att underlätta för och stödja individen. I vårt sökande efter tidigare forskning 

blev vi medvetna om att kombinationen studie- och yrkesvägledning och ADHD är ett mycket 

eftersatt område. 

Vi tror att det även kan vara av stor vikt att studie- och yrkesvägledare ges möjlighet till 

fortbildning inom området. Det kan också tänkas att det vi under vår praktik uppfattat som en 

avsaknad av kunskap hos studie- och yrkesvägledare, tyder på att innehållet kring detta under 

utbildningen på studie- och yrkesvägledarprogrammet skulle kunna utökas ytterligare.  

Det är omöjligt att utestänga sina mänskliga sidor i forskningsarbetet och det gäller att vara 

medveten om egna intressen för att kunna ha distans till dem under arbetets gång (Holme och 

Solvang, 1997). Vi har under arbetet med denna uppsats försökt vara uppmärksamma på detta.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur några studie- och yrkesvägledare på 

grundskolan beskriver sitt arbete med elever med diagnosen ADHD. Speciellt fokus läggs vid 

hur studie- och yrkesvägledarna beskriver sina specifika förutsättningar för sitt arbete med 

elever med ADHD. 

För att besvara vårt syfte används följande forskningsfrågor: 

1.) Vilken kompetens har studie- och yrkesvägledaren för att arbeta med elever med ADHD i 

vägledningsprocessen?  

2.) Vilka resurser har studie- och yrkesvägledaren för att bemöta elever med ADHD? 

3.) Vad är studie- och yrkesvägledarens syn på sitt arbete med elever som har diagnosen 

ADHD? 

                                                      
2
 http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240 2010-03-10 

http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240
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Det finns många olika definitioner av kompetens men i denna studie avses erfarenhet av arbete 

med elever med ADHD, inställning till yrkesroll, vidareutbildning och den egna förmågan att 

hantera problematiken. Med resurser avses de tillgångar som studie- och yrkesvägledaren kan 

använda sig av i sitt arbete med elever med ADHD. Det handlar här om metoder, teorier, 

tidsaspekter och samarbete i olika former.   

1.4 Avgränsningar 

Studiens syfte är att ge en djupare förståelse för hur några studie- och yrkesvägledare upplever 

sitt arbete med elever som har diagnosen ADHD snarare än att ge en generell bild av vägledning 

av dessa elever. ADHD hör till neuropsykiatrin inom läkarvetenskapen och det förekommer 

inget ifrågasättande eller diskuterande runt ADHDs orsak och verkan i uppsatsen, utan det 

överlämnas till andra som har den avsikten och kompetensen. På grund av studiens begränsade 

omfattning avstod vi även från att närmare studera stigmatiseringseffekter och socioekonomiska 

faktorers betydelse för dessa elevers vägledningsprocess.  

Forskningsplanen var att intervjua studie- och yrkesvägledare som arbetar på grundskola i 

Stockholmsområdet. Vi begränsade området för att ha möjlighet att möta och intervjua 

respondenterna samt få närhet till det som studerades. Undersökningen fokuserades på studie- 

och yrkesvägledare eftersom vi är specifikt intresserade av att få en djupare förståelse för deras 

egna berättelser om hur de arbetar med elever med ADHD.  

1.5 Kunskapssyn 

I de nya Etiska riktlinjer för Studie- och yrkesvägledare (2010) som just nu är ute på remiss, 

utgår kunskapssynen ifrån att varje människa har erfarenheter, kunskaper och talanger som kan 

tas till vara i individens utbildning och arbete. Kunskapsprocessen fortsätter i ett livslångt 

lärande och varje individ är i grunden aktiv och känner behov av meningsfulla uppgifter. Det 

framhålls i riktlinjerna att kunskap aldrig är statisk. Nya rön och vetenskaper förändrar ständigt 

kunskapsbilden. 

Det är viktigt att få tillfälle att se hur alla delar i tillvaron hänger ihop och se möjligheter istället 

för svårigheter. Inom systemteorin kan till exempel samhället och skolan betraktas som ett 

system med sina egna regler, roller, struktur och gränser. I mötet mellan olika system uppstår 

nya system som kan både beskrivas och förstås med gemensamma begrepp. Genom detta kan 

nya infallsvinklar hittas för att bryta onda cirklar och sökandet efter fel, för att istället låta 

positiva resurser och krafter dominera. (Andersson, 1999.) 
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1.6 Begrepp 

För att undvika missuppfattningar av viktiga begrepp som används i uppsatsen ges här den 

tolkning av begreppet som avses. 

Neuropsykiatriska funktionshinder klargörs på Riksförbundet Attentions hemsida (2010):  

”Neuropsykiatriska funktionshinder är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och 

fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionshindren är ADHD, Aspergers syndrom, 

Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD. Även dyslexi och språkstörningar kan ses 

som neuropsykiatriska tillstånd. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att 

samma person har flera diagnoser. Personer med neuropsykiatriska funktionshinder har ofta 

svårigheter med: 

 

• reglering av uppmärksamhet  

• impulskontroll och aktivitetsnivå  

• samspelet med andra människor  

• inlärning och minne  

• att uttrycka sig i tal och skrift  

• motoriken 

 

Dessa svårigheter har många människor i större eller mindre grad. När svårigheterna är så 

stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället 

blir de ett funktionshinder.”
3
  

Diagnos kommer av grekiskans diagnosis vilket kan översättas med bedömning eller 

särskiljande kunskap (Johannisson, 2006). 

”För både patient och läkare representerar diagnosen en orsaksförklaring. Den dechiffrerar 

onda spår och tecken i kroppen och styr prognos och behandling”. (Johannisson, sid. 30, 

2006.) 

ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kännetecknas av bristande koncentration och 

uppmärksamhet samt hyperaktivitet och/eller otillräcklig impulskontroll. Beckman och Fernell 

(2007) beskriver ADHD med hjälp av den diagnostiska manualen Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 4th Edition (DSM-IV), som publiceras av America Psychiatric 

Association: 

”I DSM-IV nämns tre olika undergrupper: ADHD med i huvudsak 

överaktivitet/impulsivitet; ADHD med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter; och ADHD 

av kombinerad typ. Den kombinerade typen är den som populärvetenskaplig litteratur oftast 

syftar på och som de flesta vetenskapliga arbeten utgår ifrån.” (Beckman och Fernell, 

sid.25, 2007.) 

DSM-IV täcker alla nu kända psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. I 

sammanfattningen av manualen till DSM-IV står också att: 

”3-5 % av alla barn i skolåldern har ADHD” (Kadesjö, sid. 97, 2007).  

                                                      
3
http://www.attention-riks.se/index.php/neuropsykiatriska-funktionshinder-npf.html 2010-03-09  

http://www.attention-riks.se/index.php/neuropsykiatriska-funktionshinder-npf.html
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ADHD är inte möjligt att bota eller eliminera utan det är ett bestående funktionshinder men det 

är möjligt att begränsa symtomen och minska de svårigheter i vardagslivet som ofta är en följd 

av problematiken (Hellström, 2007). 

Studie- och yrkesvägledning kan enligt Lindh (1997) delas upp i två varianter, en snäv och en 

vid. Den snäva formen är en process av samspel mellan studie- och yrkesvägledaren och den 

sökande som tillämpas inom en institution eller organisation. En professionell studie- och 

yrkesvägledare hjälper enskilda individer, med utgångspunkt i de unika frågeställningar som var 

och en har, att hantera och lösa problem inför val av utbildning och yrke. Det handlar om 

personlig vägledning, enskilt eller i grupp, samt aktiviteter som hör till. Den personliga studie- 

och yrkesvägledningen är en del av den livslånga karriär- och socialisationsprocessen. När det 

gäller den vida formen av studie- och yrkesvägledning avses verksamhet som förbereder inför 

framtida utbildnings- och yrkesval och som erbjuds av institution, organisation och nation. Hit 

räknas till exempel vissa arbetsmarknadsåtgärder samt yrkesorienterande material som 

arbetsmarknadsverket ger ut. (Lindh, 1997.) 

Yrkesrollen definieras av Studie- och yrkesvägledarnas etiska riktlinjer (2010) som en process 

där eleven ges möjlighet till en ökad självinsikt och att utifrån sin kapacitet förstå sina 

potentialer. Eleven ska utifrån denna insikt kunna utveckla sin förmåga att göra kloka och väl 

underbyggda val. 

 

Empowerment skulle kunna översättas till bemyndigande. Det finns inget helt passande ord på 

svenska men empowerment innebär att på olika sätt: 

”förstärka individens känsla av att ha kontroll över sitt liv och sina personliga 

förhållanden.”  (Peavy, sid. 15, 1998.) 

Att använda sig av empowerment är att stärka individens inneboende förmåga att finna 

lösningar utifrån de egna resurserna. Det är att fokusera på individens egna mål och styrkor, 

snarare än att se till de problem som borde lösas (Berg och De Jong, 2003). 

 

 



 

 7 

2. Bakgrund 

Anknytande litteratur och tidigare forskning inom undersökningens område presenteras under 

denna rubrik för att resultera i studiens teoretiska ram. För studien relevanta dokument har 

samlats under rubrik anknytande litteratur. Vidare beskrivs under rubriken 

forskningsanknytning studievägledningens olika steg, sociala färdigheter vid diagnos ADHD, 

erfarenheter av studie- och yrkesvägledning med individer med ADHD och några specifika 

metoder som kan användas i vägledningen. Kapitlet avslutas med en teorigenomgång av 

Cognitive Information Processing Theory och konstruktivistisk vägledning enligt Peavy. 

Litteratur om forskningsprocessen, vägledning, funktionshinder och ungdomspsykologi söktes i 

kurslitteraturen från nuvarande och tidigare moment. På biblioteket efterfrågades litteratur om 

ADHD samt om barn med speciella behov och deras plats i skolverksamheten. Tidigare 

forskning söktes på Internet med förfrågan om material utifrån många olika sökord, några 

exempel är ADHD, funktionshinder, koncentrationssvårigheter samt studie- och 

yrkesvägledning. Några få uppsatser med varierande fokus på diagnosen ADHD och studie- och 

yrkesvägledning hittades, även om ingen av undersökningarna har samma perspektiv som denna 

studie. 

2.1 Anknytande litteratur  

Följande dokument har relevans för denna studie och presenteras här kortfattat med exempel på 

de avsnitt som anknyter till området skola, studie- och yrkesvägledning och särskilda behov, så 

som t.ex. ADHD: 

Till den anknytande litteraturen hör Skollagen 1985:1100 (1985), där bland annat vikten av 

hänsyn till behov av särskilt stöd tas upp i 4 kap. Grundskolan 1§: 

”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den ska ligga till grund 

för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet.” (Skollagen 1985:1100, 4 kap. 1§, 1985.)        

I Läroplanen Lpo-94 (1994) står det att: 

”Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, skall 

 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 

därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder” (Lpo-94, 

kap. 2.6, 1994). 



 

 8 

Andra dokument som använts i arbetet med denna studie är vidare Etiska riktlinjer för studie- 

och yrkesvägledare (2010) och Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesorientering (2009). Dessa dokument beskriver närmare riktlinjer och förslag på hur studie- 

och yrkesvägledning bör bedrivas. Skolverkets utredning Kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesorientering inom grundskolan (2007) ger information om hur studie- och yrkesvägledning 

på grundskolan fullföljs och rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) 

behandlar betydelsen av olika faktorer. 

2.2 Forskningsanknytning 

2.2.1 Studie- och yrkesvägledning enligt Lindh 

Lindh (1997) skriver att vägledning ska ses som ett komplement till elevens egen kraft att 

försöka finna sin karriärväg. Via personlig vägledning kan eleven få stöd i de val- och 

beslutssituationer som kan bli aktuella i ett karriärperspektiv men även på kort och längre sikt 

när det handlar om livets inriktning och form. Vägledningssamtalen ska ta hänsyn till elevens 

behov av medvetna och väl underbyggda val och även bidra till att stärka elevens 

självuppfattning. Det enskilda samtalet bör vara en del i elevens process att i större omfattning 

kunna styra sina egna villkor. Eleven ska kunna ställa krav på att i vägledningen lära sig mer om 

sig själv, sina möjligheter och även sig själv i förhållande till sina möjligheter. Studie- och 

yrkesvägledaren ska även ge eleven stöd för att kunna hantera valsituationen på egen hand samt 

fatta väl underbyggda beslut och även fullfölja dessa. Det är önskvärt att studie- och 

yrkesvägledaren lyckas skapa en relation som kännetecknas av delaktighet och ömsesidighet 

genom hela processen. (Lindh, 1997.) 

I denna vägledningsmodell, som utgår från en traditionell beslutsmodell som inleds med att 

identifiera problem och avslutar med konkret handling, följer och bygger varje steg på 

föregående. Det är därför inte möjligt att hoppa över något steg men däremot kan vägledningen 

avbrytas efter första eller andra steget. De fem stegen beskrivs här förkortat efter Lindh (1997): 

 I steg ett ska elevens situation utforskas och tydliggöras utifrån dennes perspektiv. 

Studie- och yrkesvägledaren och eleven ska tillsammans komma överens om en 

definition av problemet. 

 I steg två får eleven hjälp att vidga nya perspektiv när det handlar om potentialer och sig 

själv som individ. 

 I steg tre ska eleven få hjälp att formulera mål och delmål som är konkreta och möjliga 

att uppnå.  

 I steg fyra ska en plan eller strategi göras upp och insatser påbörjas för att 

handlingsplanen ska kunna genomföras. 
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 I steg fem ska studie- och yrkesvägledaren och eleven tillsammans utvärdera vad som 

hänt under processen. 

2.2.2 ADHD och sociala färdigheter 

Mellan år 1960 och 1980 gick psykiatrin igenom ett paradigmskifte då den diagnostiska 

psykiatrin ersatte den dynamiska psykiatri som hade sin grund i Freuds teorier (Brante, 2006). 

Under de senaste decennierna har en rad neuropsykiatriska funktionshinder eller diagnoser 

introducerats, vilket är en följd av neurovetenskapernas snabba utveckling. Diagnosen ADHD 

har länge varit omdiskuterad och ifrågasatt, men i början av 2000-talet gick Socialstyrelsen ut 

med rekommendationen att termen ADHD skulle användas i Sverige (Hjörne och Säljö, 2008).  

”…ADHD förekommer i hela världen, i alla kulturer och alla sociala skikt.” (Kadesjö, 

sid.96, 2007.) 

De flesta barn med ADHD har låg uthållighet och problem med att samla energi för att klara av 

en förväntad uppgift. De har ofta också totalt fokus på en sak i taget och växlar väldigt snabbt 

mellan olika saker, vilket kan ge intryck av ett jagande efter det som upplevs som roligast för 

stunden. Detta kan vara svårt för omgivningen att förstå. Barn med ADHD upplevs ofta som 

splittrade och de har svårt att anpassa sitt beteende till omgivningens förväntningar, vilket ofta 

skapar stora problem i det sociala samspelet (Ingvar, 2007). 

Hellström (2007) skriver att det i främst USA och Kanada sker mycket forskning kring social 

färdighetsträning för barn och ungdomar med ADHD. Den teori som många forskare nu delar 

menar att den begränsade effekten av dessa program kan förklaras av att elever med ADHD i 

själva verket inte saknar de aktuella sociala färdigheterna. Det kan istället vara så att 

impulsiviteten hindrar dem från att använda sig av sina sociala färdigheter när så krävs. Dock 

har intensiteten i programmen stor betydelse för resultatet liksom bredden av olika aktiviteter. 

När barnen tränar på sommarläger får även föräldrarna besöka kvällsgrupper för att lära sig 

hantera vardagssituationer med sina barn. Utvärderingen av den typen av program har visat på 

stora framsteg hos barnen. Erfarenheterna stödjer slutsatsen att psykosocial behandling bör 

innehålla många komponenter för att vara effektiv.  

Det är viktigt att tänka på att ADHD även innebär flera positiva egenskaper, till exempel charm 

i sitt sätt att öppet visa känslor, mod att spontant våga pröva nya saker, förmåga att vara 

exceptionellt fokuserad när något är intressant och förmåga att inte tänka traditionellt. Enligt 

Levander och Rasmussen (2007) har en undersökning gjorts av studenter vid Handelshögskolan 

i Stockholm med hjälp av intervjuer, frågeformulär och neuropsykologiska tester avseende 

framgångsrika entreprenörer.  

”Tjugonio personer deltog, med det gemensamt att de startat minst två företag som 

fortfarande var noterade på börsen. Av dessa var det nio som uppfyllde barndomskriteriet 

för ADHD (33 % mot förväntat 4 %). Utöver dessa nio var det ytterligare sex personer som 

hade en neuropsykiatrisk diagnos nämligen dyslexi. Över hälften hade alltså en 

neuropsykiatrisk barndomsdiagnos.” (Levander och Rasmussen, sid. 68, 2007.) 
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2.2.3 Erfarenheter från studie- och yrkesvägledning av individer med ADHD 

I en studie på Malmö högskola har Holmberg och Rolf (2006) intervjuat personer med 

neuropsykiatriska diagnoser och personer som professionellt jobbar med samtal och vägledning 

av neuropsykiatriskt funktionshindrade. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sju unga 

vuxna med detta funktionshinder samt med en studie- och yrkesvägledare och en coach på ett 

kontaktcenter.  

I undersökningens resultat urskiljs hur individer med neuropsykiatriskt funktionshinder vill bli 

bemötta. De uppskattar om individen uppmärksammas först oberoende av eventuell diagnos och 

vill inte bli särbehandlade. I mötet med andra önskar de bland annat respekt och att få känna att 

de befinner sig på samma nivå som den person de träffar. I vägledningsprocessen krävs tydliga 

ramar samt konkreta och tydliga mål som är möjliga att nå. Det underlättar även med 

information som är relevant och förklarad i sitt sammanhang samt flera vägledningssamtal där 

det som bestäms skrivs ner. Alla är duktiga på något så för att stärka individernas självkänsla är 

det bra att fokusera på det positiva istället för att tala om problem. Respondenterna beskriver hur 

de vill bli sedda och hörda eftersom de sällan lyckas med detta. Det är även viktigt att vara 

försiktig när det gäller att ställa krav på individer med neuropsykiatriska funktionshinder då de 

kan uppfatta ett för oss andra litet krav som något som kan bryta ner individen totalt. Trots 

samma diagnos har individerna inte samma personlighet och det är ett starkt skäl till att alltid se 

människan först vid ett möte enligt Holmberg och Rolf (2006).  

Claesson och Borssén Yeiter (2009) beskriver vägledningsarbete med vuxna med ADHD i en 

annan studie från Malmö högskola. De intervjuade är några studie- och yrkesvägledare i olika 

kommuner samt några vuxna med diagnostiserad ADHD. Undersökningens resultat visar 

överrensstämmelser mellan vägledarnas arbetssätt och kunskaper gentemot de vuxna med 

ADHD och deras upplevda behov. Detta kommer fram i svaren som handlar om struktur, 

tydlighet, tidsaspekter samt faktorer som bemötande och människosyn. De behov som 

individerna med ADHD gav uttryck för i undersökningen är följande enligt Claesson och 

Borssén Yeiter (2009):  

 ”Att vägledningen/mötet är tydligt och konkret, enkelt och rakt. 

 Att man har en struktur i samtalet, studievägledaren hjälper till att hålla tråden. 

 Skriftlig information eller anteckningar från samtalet, dock i begränsad mängd. 

 Minnesstöd. 

 Organisationsstöd; att stödja i prioritering, sortera alternativen. 

 Kunskap om ADHD hos studie- och yrkesvägledaren. 

 Att man är engagerad som studie- och yrkesvägledare och samtidigt kan engagera 

eller ge hopp till klienterna. 

 Att kunna inge en känsla av förtroende eller tillit till klienten. 
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 Att bli sedd som människa med respekt och lyssnande. 

 Fokus på det som är konstruktivt och kan byggas vidare på, utan att för den skull 

ignorera att det finns en funktionsnedsättning.” (Claesson och Borssén Yeiter, sid. 

42, 2009.) 

När det gäller intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna framkommer i studien att 

vägledningsarbetet styrs av struktur och tydlighet. Efter genomförande sker uppföljning och 

tillräckligt med tid är centralt i processen. Fokus ligger även på relation, stöd och förståelse för 

de effekter funktionshindret har på individerna. Respondenterna önskar fortbildning i ämnet 

trots att författarna inte uppfattar att det finns ett gap mellan de sökandes behov och studie- och 

yrkesvägledarnas kunskap och arbetssätt. Studie- och yrkesvägledarna framhåller även vikten av 

att arbeta i nätverk när det handlar om individer med ADHD och uppger att de arbetar ihop med 

olika yrkeskategorier som till exempel kuratorer, läkare och speciallärare. (Claesson och 

Borssén Yeiter, 2009.) 

2.2.4 Vägledningsmetoder för elever med ADHD 

MISA, dvs. Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagande, 

bygger sin verksamhet på idén att alla människor har möjlighet att delta i arbetslivet med rätt 

stöd. Det är individens egna idéer och intressen som ska ge ett bra resultat, även om också olika 

resurser måste tas tillvara för en lyckad process.
4
 MISAs arbetssätt ger varje individ som deltar i 

verksamheten ett individuellt utformat arbetssätt och stöd. För många sökande innebär detta en 

tydliggörande pedagogik för att individen ska få kontroll på sin tillvaro men även för att bli 

självständigare och en stor del av den tydliggörande pedagogiken handlar om att visualisera. 

Sociala berättelser kan kompensera för kognitiva svårigheter genom att de kan förklara abstrakta 

företeelser på ett mycket konkret och visuellt sätt. Individen kan genom dessa berättelser få 

strategier för att klara av olika händelser. Även sociala manuskript kan ge tips på hur individen 

ska klara av olika situationer. Det visualiserade samtalet är en teknik som har struktur och 

tydlighet som grund och används för att skapa gemensamma riktlinjer och förtydliga. Olika 

hjälpmedel används under samtalet, till exempel whiteboardtavla och skalfrågor.
5
  

En arbetsprocess hos MISA kallas trestegsmodellen och ska via kartläggning och praktik leda 

till aktivt deltagande i arbetslivet. I kartläggningen lär man känna individen, tar reda på 

intressen och förmågor samt vad personen vill göra i framtiden. Under praktiken stöttar Misas 

personal individen som testar en eller ett par praktikplatser på företag. Arbetsplats matchas med 

den enskildes förutsättningar och med ett individuellt utformat stöd från MISA kan sedan 

personen ta steget ut i arbetslivet.
6
  

I en studie av Gustafsson och Gerrbrand (2007) undersöks om musik och rörelse kan användas 

vid vägledning för att ge elever med diagnos ADHD/DAMP större möjligheter till mer 

                                                      
4
 http://www.misa.se/bakgrund.aspx 2010-04-28 

5
 http://www.misa.se/vart-arbetssatt.aspx 2010-04-28 

6
 http://www.misa.se/misas-trestegsmodell.aspx 2010-04-28 

http://www.misa.se/bakgrund.aspx
http://www.misa.se/vart-arbetssatt.aspx
http://www.misa.se/misas-trestegsmodell.aspx
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kvalitativt underbyggt studie- och yrkesval. Forskningen bygger på kvalitativa intervjuer med 

studie- och yrkesvägledare på grundskolan samt med en vägledare som arbetar med elever med 

ADHD. Författarna har även intervjuat en terapeut som arbetar med en metod som kallas 

Tomatismetoden samt en elev som använder denna.  

Tomatismetoden är ett sätt att träna hjärnan att på ett bättre sätt sortera, prioritera och hantera 

sinnesintryck genom signalbehandling via hörlurar med tal, sång och musik. En elektronisk 

bearbetning sker i samma ögonblick som individen lyssnar och genom ett individuellt 

lyssningsprogram förmedlas och fortplantas ljudet dels via öronens trumhinnor men även via 

vibrationer i skallbenet. Forskningens resultat visade att studie- och yrkesvägledarna var 

positiva till att prova musik och rörelse i sin vägledning men att ekonomin kan hindra skolorna 

från att investera i dyrbar utrustning. Enligt Gustafsson och Gerrbrand (2007) kan det 

konstateras att Tomatismetoden förbättrar koncentration och uppmärksamhet samt att denna 

effekt stannar kvar i minst sex månader.  

2.3 Teorianknytning 

Som utgångspunkt valdes teorierna Cognitive Information Processing Theory, CIP, och 

konstruktivistisk vägledning enligt Peavy vilka båda har goda möjligheter att tillämpas i studie- 

och yrkesvägledning med elever som har kognitiva svårigheter, t.ex. elever med diagnosen 

ADHD.  Genom användning av dessa teorier kan en anpassning ske till elevens behov och 

specifika svårigheter. 

2.3.1 Cognitive Information Processing Theory 

Enligt Cognitive Information Processing Theory, CIP, är det nödvändigt för eleven att förstå hur 

olika faktorer spelar in i valprocessen och hur man tar sig fram till ett beslut. Elever kan ha olika 

nivå av readiness vilket innebär att det krävs varierande grad av stöd i valprocessen. Readiness 

är individens kognitiva och känslomässiga kapacitet att engagera sig i beslutsfattande och 

problemlösning. Som studie- och yrkesvägledare gäller det att använda olika verktyg för att 

stärka eleverna så att de kan lära känna sig själva. (Brown m.fl., 2002.) 

Teorin beskriver att en problemsituation kan uppstå när individen står inför ett val av utbildning 

och yrke och visar på att det finns ett problem, vilket beskrivs som ett gap mellan det ideala och 

det önskade hos en individ. Lösningen är de tankeprocesser där information om problemet 

används för att komma fram till ett sätt att eliminera gapet. Genom att ta ett beslut kan nya 

problem uppkomma och därmed ett behov av att söka nya lösningar. Individen måste då lära sig 

att fatta beslut och lösa problem. Beslutsprocessen utgår från tre olika nivåer i CIP-teorins 

modell i form av en pyramid. I basen finns självkännedom och kännedom om alternativa 
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utbildningar och yrken, i mitten färdigheter för att ta beslut och i toppen av pyramiden finns 

genomförande av beslut. (Brown m.fl., 2002.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. CIP, pyramidmodellen (efter Brown m.fl., 2002) 

 

Grundtanken är att modellen ska hjälpa eleven att göra ett väl underbyggt och övertänkt val. 

CASVE är en förkortning där bokstäverna står för Communication, Analysis, Synthesis, Valuing 

och Execution. CASVE-cirkeln visar hur mellannivån i pyramiden, förmågan att fatta beslut, 

kan delas in i fem faser. Först måste problemet identifieras, dvs. gapet mellan nuvarande och 

önskvärd situation. Sedan krävs att individen analyserar, funderar över alternativ och värderar 

dessa. Efter detta kan beslut tas för att minska gapet (Brown m.fl., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. CASVE (omarbetad efter Brown m.fl., 2002) 
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2.3.2 Konstruktivism enligt Peavy 

Enligt Peavy (1998) är kartläggningen av elevens situation viktig eftersom den ger stöd och 

empowerment i att kunna utveckla olika handlingssätt för att sedan på egen hand hitta sin 

styrka, lust till lösningar och möjligheter till förändring. I den konstruktivistiska vägledningen 

ges stöd åt eleven att lägga problemen utanför sig själv och därmed få en mer objektiv överblick 

över läget. Detta görs i syfte att eleven inte ska se på sig själv som själva problemet och för att 

ge möjlighet till nya perspektiv med alternativa lösningar.  

Den konstruktivistiska vägledningen ger människor möjlighet att synliggöra sig själva, sina jag, 

att reflektera över de alternativa sätt som de skulle kunna leva sina liv på i framtiden. Den ger 

tid och utrymme till eftertanke, vilket är positivt och kanske till och med nödvändigt, när det 

handlar om så svåra saker som livet och dess valsituationer. En konstruktivistisk vägledning 

möjliggör ett levande, praktiskt samarbete mellan vägledare och elev som också skapar ett reellt 

resultat i form av levnadsrummet. I en konstruktivistisk vägledning behöver man ha relativt gott 

om tid, vilket ibland kan upplevas vara hindrande på grund av de yttre ramarna. (Ibid.)  

Konstruktivistiska vägledare arbetar egentligen inte efter någon specifik modell eller metod. 

Vägledaren är snarare expert på att klarlägga och kartlägga s.k. levnadsrum och till stor del 

specialist även på kommunikation. Däremot anser man att principen om personlig frihet är 

viktig och att det är eleven som är expert på sitt eget liv. Författaren skriver om människors 

levnadsrum och menar då allt som är individens liv, erfarenheter, kultur etc. Det dialogbaserade 

samtalet och gemensamma skapandet av en individs levnadsrum är ett slags övergripande 

modell där man synliggör livserfarenhet, livsavgörande händelser, metaforer och kontrafaktiska 

experiment, dvs. utforskandet av alternativ. Det krävs att vägledaren använder sig av att arbeta 

aktivt med metaforer och historier, är nyfiken, ställer öppna frågor och är mycket väl medveten 

om de innebörder olika verkligheter och kulturella skillnader människor har. Andra begrepp 

som tas upp när det gäller förhållningssätt är personliga projekt, symboler och explicita frågor. 

(Ibid.) 

Enligt konstruktivismen är vår mänskliga tillvaro socialt konstruerad. Människan förstår, tolkar 

och agerar därmed alltid i ett sammanhang, sammansatt av andra människor och av den miljö, 

den omvärld de existerar i. Det finns många olika verkligheter och man ser alltid på världen ur 

sitt eget personliga perspektiv. Alla ser saker på olika sätt och människan är också själv med 

och påverkar det som händer i hennes liv. Människan är dessutom under ständig förändring. De 

här principerna bildar grundval för den typ av vägledning som anses ha störst möjligheter att 

kunna tillfredsställa människors behov. (Ibid.) 

Författaren menar att språket är grunden i den konstruktivistiska vägledningsmetoden. Språket 

gör det möjligt att skapa och återskapa alla slags sociala och personliga verkligheter. Ur ett 

konstruktivistiskt perspektiv är det också ett gemensamt arbete vägledare och elev utför. Båda är 

aktiva i processen med att skapa en relation, att försöka hitta lösningar, se hinder och skapa 

mening i tillvaron. En sann konstruktivistisk vägledares huvudsakliga uppgift är att utöva 

respekt, att sätta sig in i en annan individs livssituation, att vara engagerad i människors 

berättelser och att anse frågan vara viktigare än svaret (Peavy, 1998).  
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3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 

Fallstudie valdes som metod för att samla data om ett avgränsat fenomen, som i undersökningen 

är grundskolans studie- och yrkesvägledning till elever med diagnosen ADHD (Johannessen och 

Tufte, 2003). En deskriptiv studie innebär att respondenten beskriver upplevelser, känslor och 

handling och tyngdpunkten är nyanserade beskrivningar som visar den kvalitativa mångfalden, 

skillnader samt variationer hos det undersökta fenomenet. En fast kategorisering var inte 

relevant i undersökningen och svaren på varför respondenten handlar och upplever som den gör 

är främst en fråga för forskarna att försöka hitta svar på (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Ansatsen är induktiv då forskningens avsikt var att dra slutsatser från det specifika i materialet 

till det mer allmänna, det teoretiska. Enligt denna strategi kommer forskningen före teorin, och 

undersökningens data ligger därmed till grund för att generera teoretiska påståenden om olika 

typer av sociala förhållanden (May, 2001). 

3.2 Metoder och tekniker 

En kvalitativ metod valdes eftersom den passar undersökningens syfte att få ta del av 

respondenternas upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Med hänsyn till syftets karaktär var 

helhetsförståelse och närhet till det som studeras viktigt vid valet av metod. Några få längre 

semistrukturerade intervjuer ger utförliga beskrivningar med nyanserad och detaljerad 

information (Johannessen och Tufte, 2003). Under intervjuerna gavs möjlighet att konstruera 

kunskap i interaktion mellan respondenten och den som intervjuade. I denna form av mer 

samtalsliknande intervju där forskaren är aktiv och delaktig kan detta ske som ett gemensamt 

projekt där ny kunskap kan växa fram genom relevanta frågor och de svar som ges (Kvale och 

Brinkmann, 2009).  

Som förberedelser innan genomförandet av intervjuerna, lästes litteratur och forskning på 

området. Därefter skapades en frågeguide (9.2) som fokuserade på vissa teman utifrån 

undersökningens forskningsfrågor. Syftet med frågeguiden var att ha den som ett underlag och 

stöd vid intervjutillfällena. Även ett missivbrev utformades (9.1) för att ge respondenterna 

information om undersökningen. 

När de kvalitativa intervjuerna genomfördes förekom en rimlig styrning från oss intervjuare där 

en öppenhet inför nya tankar och en medvetenhet om att undvika förutfattade meningar var i 
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fokus. Den kvalitativa ansatsens flexibilitet var användbar när det gällde vissa förändringar i 

planeringen och även i det praktiska genomförandet (Kvale och Brinkmann, 2009).  

I undersökningen studerades respondenternas egna beskrivningar av specifika situationer och 

sekvenser av handlande, mönster och tankar. Att upptäcka och beskriva en intervjupersons 

upplevda verklighet, så som den ser ut för just denne, är grundläggande för ett fenomenologiskt 

förhållningssätt, vilket användes i denna studie. Intervjuerna kan ses som en typ av 

elitintervjuer, vilket här innebär att den intervjuade ses som expert på sitt område. Intervjuaren 

var därmed påläst i ämnet och behärskade olika termer som kunde dyka upp samt var medveten 

om att en intervjuperson kan vara van vid att bli intervjuad och kan ha funderat ut vissa 

riktningar i samtalet för att förmedla sina åsikter. (Ibid.) 

3.3 Urvalsförfarande och urvalsgrupp 

Avsikten med undersökningen var att skapa överförbar kunskap och därför var utgångspunkten 

för urval respondenternas lämplighet. När det gällde vilka och antal intervjuade studie- och 

yrkesvägledare speglade urvalet lämpligheten för att kunna belysa forskningsfrågorna.  

Intervjuer genomfördes med 5 studie- och yrkesvägledare vilka arbetar på olika kommunala 

grundskolor i Stockholmsområdet. De studie- och yrkesvägledare som valdes ut för intervjuer 

gjorde det utifrån att de vid förfrågan var positiva till att låta sig intervjuas. Vidare var de även 

engagerade och intresserade när de fick information om forskningsområdet. Ett par respondenter 

rekryterades genom snöbollsurval, vilket innebär att en respondent rekommenderar en 

ytterligare respondent som har intresse och kunskap om området (May, 2001).  

3.4 Genomförandesteg 

Första steget i undersökningen blev att ta kontakt via telefon eller email med ett antal studie- 

och yrkesvägledare vid grundskolor i utvalt område, för att presentera undersökningen och boka 

tider för intervjuer. Då erfarenheten var att alltid någon är intresserad av att ta del av 

intervjufrågorna i förhand för att kunna förbereda sig på bästa sätt, skickade vi över våra frågor 

och missivbrevet till samtliga respondenter via email. De studie- och yrkesvägledare som 

accepterade vår förfrågan intervjuades genom direkta besök. Samtliga samtal spelades in 

elektroniskt och intervjuerna skrevs ut så snabbt som möjligt efter besöket för att ha känsla och 

nyanser i färskt minne.  

Datainsamling gjordes genom att undersökningens intervjuer genomfördes med besök hos 

utvalda studie- och yrkesvägledare på deras respektive arbetsplatser. Alla intervjuer spelades in 

elektroniskt och sparas tills projektet är avslutat. Tidsåtgång för varje intervju beräknades till 
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30-45 minuter men blev i vissa fall något längre beroende på respondentens engagemang och 

tillgång till tid. För att få möjlighet att bygga upp en följdriktig tolkning utgick vi i stort sett från 

frågeguidens ordning (Marshall och Rossman, 1999).  

Bearbetning och analys av resultatdata var nästa steg i processen. Samtliga intervjuer spelades 

in elektroniskt och skrevs sedan ut för resultatbearbetning och analys så snabbt som möjligt 

efter besöket. De steg som Marshall och Rossman (1999) beskriver användes vilket innebar att 

vi först organiserade data på bästa sätt enligt kategorier, teman eller mönster. Materialet 

kodades på ett överskådligt sätt och iögonfallande likheter och avvikelser uppmärksammades. 

Nya tolkningar utifrån materialet testades och alternativa förklaringar söktes innan rapporten 

kunde skrivas klart.  

Resultatredovisningen planerades utifrån att först kortfattat presentera varje studie- och 

yrkesvägledare när det gäller tidigare erfarenhet och nuvarande arbetssituation. De har döpts till 

Astrid, Iris, Kerstin, Lena och Pia för att kunna följas genom hela resultatredovisningen. Svaren 

på intervjufrågorna sorterades i teman och underteman som utgår från någon av de tre 

forskningsfrågorna.  

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Tillförlitlighet, som även benämns reliabilitet, innebär att det ska gå att lita på insamlad data. 

Det handlar om insamlingssätt, hur det bearbetas och hur materialet används (Johannessen och 

Tufte, 2003). Ett bevis på en undersöknings tillförlitlighet är att samma resultat kan fås vid ett 

annat tillfälle och med en annan forskare. Det är i det sammanhanget viktigt att tänka på att det 

inte går att undvika att nya processer hela tiden sker och att det inte är mycket som är helt 

statiskt (Trost, 2005). 

Vid intervjutillfällena försökte vi få en så likvärdig situation för alla respondenter som möjligt 

och frågorna var okomplicerade, tydliga och begripliga för att undvika missuppfattningar. 

Genom detta hoppades vi uppnå en så hög tillförlitlighet som möjligt. Transkriberingarnas 

tillförlitlighet kan alltid ifrågasättas i en undersökning. En dålig inspelning, olika tolkning av 

samma uttryck eller olika användning av kommatecken kan orsaka sämre tillförlitlighet (Kvale 

och Brinkmann, 2009). I undersökningen har den som intervjuat även transkriberat, för att öka 

utskriftens tillförlitlighet. 

Undersökningens giltighet, även kallad validitet, handlar om riktighet och sanning (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Den kan också uttryckas som att forskarna mäter det de ska mäta, det vill 

säga att materialet ska vara relevant utifrån problemställningen. Intervjufrågorna i vår 

undersökning är konstruerade utifrån de tre forskningsfrågorna av författarna till uppsatsen. 

Innan intervjuerna användes godkändes de av handledaren och testades på individer i 

omgivningen. Intervjuguidens frågor omformulerades eller togs bort och nya frågor tillkom 

innan intervjuerna genomfördes för att öka undersökningens giltighet. 

Om det är så att en fråga missuppfattas av många respondenter innebär detta att svarens 

tillförlitlighet blir låg. Detta betyder att giltigheten också blir låg eftersom det oklart vad som 



 

 18 

har mätts på grund av att många har missuppfattat frågan. Genom att vara medvetna om de 

orsaker som ger sämre tillförlitlighet och giltighet är förhoppningen att i möjligaste mån 

undvika dessa och uppnå en så hög nivå som möjligt både när det gäller tillförlitlighet och 

giltighet.  

3.6 Etiska ställningstaganden 

Etiska problem kan påträffas under hela undersökningen och möjliga etiska frågor bör beaktas 

redan från början (Kvale och Brinkmann, 2009). Svenska Vetenskapsrådet har arbetat fram 

forskningsetiska principer och regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Här finns 

ett individskyddskrav i fyra moment med informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Johannessen och Tufte, 2003). 

Vid förfrågan om deltagande i undersökningen har de tillfrågade informerats om syfte, 

respondentens uppgift i studien och villkor som gäller för deltagandet. De informerades tydligt 

om att deltagandet är frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

processen. Informationen gällde alla delar av undersökningen som eventuellt kunde komma att 

påverka deltagarnas villighet att delta. Naturligtvis skulle inte ett beslut om att inte delta eller att 

avbryta deltagandet medföra negativa följder för respondenterna, till exempel påverkan eller 

någon form av påtryckning. Eventuellt beroendeförhållande mellan forskare och respondenter 

har inte fått förekomma under projektet. Respondenterna gavs största möjliga konfidentialitet 

och uppgifter som kan uppfattas som känsliga förvaras på betryggande sätt.  De data som 

samlades in får endast användas i pågående forskning. 

Etik kan kopplas till människosyn och handlar om förhållandet mellan individer, vad individer 

kan och inte kan göra mot varandra. Systemteorins idéer är användbara när det gäller alla typer 

av mänskliga relationer, till exempel när det gäller individernas olika roller, definierade, 

odefinierade och självpåtagna, som på olika sätt kompletterar varandra. Problem kan inte 

förklaras av den enskilda individens egenskaper utan uppstår i ett samspel mellan individer, 

vilket gör att låsningar i konflikter kan undvikas och sökande efter fel hos den enskilda 

individen, syndabockstänkandet, kan undvikas (Andersson, 1999). 

Enligt Etiska riktlinjer för Studie- och yrkesvägledare (2010) är det viktigt att inse att varje 

individ har förutsättningen att utvecklas och förändras. Varje människa är ansvarstagande vilket 

innebär att den vill ta ansvar för sina gärningar och även för sin situation. Studie- och 

yrkesvägledare ska aktivt motarbeta varje form av diskriminering samt stödja likabehandling 

och rättvisa. I yrkesrollen ingår även att respektera varje människas unika och lika värde samt i 

mötet med den enskilda individen visa respekt och arbeta mot att upprätta goda relationer.  
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4. RESULTAT 

Resultatet av undersökningen presenteras genom en kort inledande beskrivning av respondenter 

och deras respektive arbetsplatser. Vid bearbetning av intervjumaterialet har teman 

utkristalliserats och sorterats utifrån syfte och forskningsfrågor. Resultatet presenteras med 

dessa teman som rubriker. Redovisning av resultat sker genom beskrivning och exemplifiering.  

4.1 Bakgrund 

Kerstin är en medelålders kvinna som tidigare arbetat som sekreterare. Hon tog sin studie- och 

yrkesvägledarexamen för sex år sedan och arbetar sedan dess på en stor grundskola i en förort 

till Stockholm där de flesta av eleverna har en god socioekonomisk situation.  

 

Pia har arbetat som studie- och yrkesvägledare i närmare arton år. Hon arbetar i en grundskola 

med många stora behov av särskilda insatser. Området, en förort till Stockholm är relativt 

segregerat, där finns både villor och höghus vilket betyder att eleverna kan komma från helt 

olika socioekonomisk bakgrund. 

 

Iris har arbetat som studie- och yrkesvägledare i tretton år och har tidigare arbetat som 

fritidsledare. Hon delar sin arbetstid mellan två kommunala grundskolor i stockholmsområdet. 

På en av skolorna fanns tidigare smågrupper, men nu går elever med ADHD i de vanliga 

klasserna. Området kan beskrivas som blandat när det handlar om socioekonomisk bakgrund, 

delvis på grund av profilutbildningar.  

 

Astrid tog studie- och yrkesvägledarexamen för tjugo år sedan och närmar sig nu pension. Även 

hon arbetar på två skolor men i huvudsak på en medelstor kommunal skola med särskola och 

ansträngd ekonomi i en stockholmsförort. Eleverna på denna grundskola kommer i huvudsak 

från närområdet och har generellt en låg socioekonomisk situation. 

 

Lena har arbetat länge i skolvärlden som fritidsledare men arbetar nu sedan drygt tio år som 

studie- och yrkesvägledare i en stor kommunal grundskola i en förort till Stockholm. Skolans 

profilutbildningar anses ha hög kvalité vilket lockar elever från andra områden än skolans 

upptagningsområde och eleverna har på grund av detta varierande socioekonomisk bakgrund.  
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4.2 Kompetens 

Här redovisas den del av resultatet i form av teman som berör vägledarnas tankar kring sin egen 

yrkesroll, nuvarande kompetens och önskemål om fortbildning. Även resultat av hur de själva 

förhåller sig till svårigheterna med att vägleda elever med ADHD finns redovisat här. 

4.2.1 Yrkesroll 

 

Respondenterna uttrycker på olika sätt en gemensamt positiv syn på sin yrkesroll. De framhåller 

både en känsla av att utföra ett viktigt och meningsfullt arbete för eleverna. Det framkommer att 

det i ett vägledningssamtal kan visa sig att en elev har svårigheter som inte har 

uppmärksammats tidigare. På det sättet kan vägledningen fylla en betydelsefull roll för elever 

med ADHD eller andra svårigheter, menar en av studie- och yrkesvägledarna. Det beskrivs 

också av respondenterna att de upplever att arbetet är mycket utvecklande för den egna 

personligheten.  

”Det är ett underbart yrke. Jag tycker fortfarande efter tjugo år att det är lika roligt att gå till 

jobbet och jobba med ungarna. Inte en dag som är den andra lik. Du får vända ut och in på 

dig själv och du får liksom ta tag i det här med dina fördomar och lägga dem utanpå för har 

du fördomar så är ju det stopp, du kan inte jobba med den eleven om du inte frilägger 

fördomarna för dig själv. För fördomar har vi ju alla mer eller mindre och då måste man 

jobba med dem, absolut. Det tycker jag nog är att man utvecklas i det här yrket väldigt 

mycket, det gör man. Det är nog det bästa utav allting.” Astrid 

4.2.2 Vidareutbildning 

 

Det framkommer i intervjumaterialet att det finns ett utbrett önskemål och tankar kring 

behov av vidareutbildning inom området vägledning av elever med ADHD. Tre av 

respondenterna har gått olika vidareutbildningar kring att vägleda individer med särskilda 

behov. Det har enligt dessa respondenter varit mycket positivt och givande för att kunna 

använda och utveckla metoder som fungerar bra för dessa elever. De skulle gärna se att 

de fick ytterligare kunskaper kring problematiken. De två respondenter som inte har 

någon vidareutbildning alls, uttrycker ett starkt behov av detta. 

”Ja, alltså man blir aldrig fullärd och jag har väl inte liksom egentligen gått någon 

utbildning eller fått något djupare så eller… jag har läst böcker själv och så… vi hade 

någon grupp, eller vi försökte liksom ha en liten, typ studiecirkel här men det rann ut i 

sanden på grund av tidsbrist. Men det hade varit bra att fortsätta med det!” Pia 
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4.2.3  Den egna hanteringen av problematiken 

Respondenterna har olika strategier för att hantera de svårigheter i yrkesrollen som kan 

uppstå för den enskilde vägledaren, när det gäller arbetet med elever med ADHD. Några 

av vägledarna har tillgång till någon form av stöd på arbetsplatsen medan andra hittar det 

utanför denna. Gemensamt för alla respondenter är att de har ett stort behov av att få ta 

del av andras kompetens och även att dela med sig av sin egen. 

”Ett tag gick jag också på handledning inne på skolstödsenheten med några andra vägledare 

och det var också jättebra. Där man liksom fick lyfta upp olika elever och göra… Det är 

faktiskt bra! … tycker jag. Det är att göra tankekartor kring de här eleverna, för ofta kan 

man få väldigt motsägelsefulla budskap och så där, och det är först egentligen när man har 

fått upp alla bitarna framför sig, så är det då man kan göra någonting.” Kerstin 

4.3 Resurser 

De resurser studie- och yrkesvägledarna använder sig av i sitt arbete kring elever med 

ADHD är många och av olika slag. De teman som tagits fram ur intervjumaterialet är 

arbete med olika slags metoder, eventuellt användande av teorier, tidsaspekter i 

vägledningen, samarbete i olika former, arbetssätt och tankar kring gymnasieval och 

framtid och till sist respondenternas egna tankar kring förbättringar av användandet av 

resurser.  

4.3.1 Metoder  

Under temat metoder har olika underteman kunnat urskiljas. Det tydliggörs här att det 

finns att flertal olika arbetsmetoder att använda sig av vid vägledning av elever med 

ADHD. Det visar sig också att vägledare inte alltid är medvetna om att de faktiskt 

använder sig av en speciell metod. Vägledningen ges utifrån individens behov och med 

hänsyn till dessa skapas egna metoder, vilket sker relativt omedvetet, enligt 

respondenterna. Det framgår av intervjuerna att det inte alltid är diagnosen ADHD som 

styr metodvalet. Flera av vägledarna framhåller istället vikten av att individanpassa 

vägledningen och att elever med ADHD inte är någon homogen grupp.  

Medföljare 

Ett par av respondenterna berättar att en skillnad mellan vägledning av elever med ADHD 

och andra elever är att det oftare är någon person som känner eleven väl med på 

åtminstone ett första samtal. Det kan t.ex. vara föräldrar, mentor eller en assistent som är 

med under samtal. 
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”Nej, alltså oftare kanske med de eleverna att det har varit någon med. För det händer ju då 

lite oftare kanske att de har en assistent eller så, som de känner sig väldigt trygga med och 

har förtroende för, och då kan det vara rätt bra att ha ett samtal tillsammans, kanske första 

gången. Om man nu kan kalla det en metod då, att man träffas så?” Pia 

Empowerment 

Att använda sig av uppmuntran och att betona elevens starka sidor, empowerment kan vara 

extra viktigt i arbetet med elever med ADHD, uttalar två av respondenterna. De beskriver att 

dessa elever ofta har en låg självkänsla på grund av de svårigheter detta funktionshinder kan 

innebära. 

”Och sen pratar vi mycket om det här med starka sidor. Jag vill väl inte så mycket 

problemen utan jag vill väl mer se det här att alla individer kan göra vad de vill om de 

bestämmer sig för det men de får ju jobba mer eller mindre.” Astrid 

Samtalsteknik 

I samtal med elever med ADHD förklarar respondenterna att grunden är densamma som för 

övriga elever, men att det förekommer att de anpassar samtalen. I de här samtalen sker ofta en 

anpassning till elevens svårigheter att koncentrera sig under längre stunder. Samtalen kan då 

behöva vara korta och innehålla pauser, men det kan också behöva göras en del upprepningar 

och förtydliganden för eleven.  

”Ja, det kan ju vara att man behöver ta om flera gånger, koncentrationen, att man kanske 

måste förklara en sak, att… flera gånger för att den väl… det blir väldigt fullt i huvudet så. 

Att man tar det lugnt… upprepa… att man kan förklara på lite olika sätt…” Pia 

Träffas flera gånger 

Respondenterna menar att ytterligare en anpassning sker genom att de träffar elever med ADHD 

vid upprepade tillfällen under en period. Detta sker inte alls i samma utsträckning för andra 

elever. 

”Vi kör tiominuterspass men så kommer de varje dag istället. Vi gör ordning ett schema ”så 

kommer du på tisdag så sitter vi tio minuter och så kommer du efter lunch på onsdag så 

sitter vi tio minuter” för dels så kryper det i dem och så vill de ut till kompisarna och de är 

hela tiden någon annanstans, så det gäller att få dem att landa och de orkar landa i tio 

minuter ungefär, de flesta utav dem som har ADHD, absolut.” Astrid 

Material och visualisering 

En av respondenterna berättar att hon har använt sig av olika slags material vid några tillfällen 

och att hon har en skål med stenar som elever med ADHD gärna plockar med under samtal med 

henne. Hon upplever att det hjälper dem att koncentrera sig under samtal. 

”Alltså det hänger ju återigen mycket ihop med vilken elev det är. De är ju ingen homogen 

grupp så. Jag vet att jag en gång hade med en kille, han hade väldigt svårt med det här att 

överblicka och sådär, det här man gör vid ett vanligt vägledningssamtal att man sitter 

tillsammans och tittar på programmen och sånt där, utan då gjorde jag så att jag tog en 

kopia på den här förstasidan i programkatalogen där det verkligen bara stod namnet på 
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programmet och så typ två rader om vad det innebar… så laminerade jag in de här och så 

gjorde vi högar då, verkar kul, kanske och aldrig i livet, typ.” Kerstin 

Hon berättar vidare: 

”Ja, det här är faktiskt till för dem! (visar en skål med stenar som står på bordet) och den, 

det är faktiskt ganska lustigt för om det kommer en elev med nån form av 

koncentrationssvårigheter då (visar hur de plockar med stenarna)… som de kan sitta och 

plocka med…” Kerstin  

Flera av respondenterna använder sig generellt av bilder i vägledningsprocessen. De upplever 

att eleverna blir mer delaktiga och har lättare att överblicka när de får hjälp med att visualisera 

sina tankegångar på olika sätt. 

”För det som hände var att jag pratade mindre och de pratade mer därför att de blev väldigt 

liksom delaktiga i det här när man såg den här liksom bilden växte fram.” Lena 

”Mycket bilder, jag har Norm Amundsen, mycket bilder och rita och sen försöker vi titta 

mycket på bilder och filmer för att de ska veta vad det är.” Iris 

Besök 

Samtliga respondenter påtalar vikten av att tillsammans med elever med ADHD besöka både 

skolor och arbetsplatser som ett led i en vägledningsprocess. De beskriver att detta kan vara ett 

utmärkt sätt att konkretisera val av utbildning, skola och framtida yrke för dem som har svårt att 

förställa sig detta. 

”Ja, ifråga om metoder, att man kanske oftare gör lite mer besök att man åker ut och tittar 

på skolor eller arbetsplatser eller så.” Pia 

”Så att det gäller att ta det i flykten men också kanske att tillsammans med deras föräldrar 

komma överens om att man ska göra ett besök på nån skola, att de liksom verkligen får se 

hur det är.”  Kerstin 

4.3.2 Teori 

Respondenterna uttrycker att de inte själva kan se att de använder sig av någon specifik teori 

inom väglednings- eller karriärutvecklingsområdet, men vid närmare eftertanke kommer ett par 

av respondenterna fram till att de trots allt har en viss teoretisk anknytning i sitt arbete med 

elever med ADHD.  

”Peavy har jag varit väldigt smått förälskad i faktiskt. Han kan jag nog säga, för han pratar 

väldigt mycket om det här mötet, att man kanske inte behöver känna individen så där 

väldigt, väldigt väl utan det kan bli ett möte ändå.” Astrid 

”Nej, alltså sen, det var väl så i början då, då var det ju mycket det här att man jobbade 

mycket med att eleverna själva skulle… alltså att man inte skulle fungera för mycket som 



 

 24 

en hjälp utan att ja att ”var tror du att du kan få svar på den frågan?” och sådant där, men 

sen liksom ju mer man jobbar ju mer gör man lite avkall på det här med teorierna…” 

Kerstin 

4.3.3 Tid 

Respondenterna berättar om tid utifrån olika perspektiv. Det handlar dels om att elever med 

ADHD ofta behöver mer tid än andra elever tillsammans med studie- och yrkesvägledaren för 

att kunna göra ett väl underbyggt val, men även om svårigheter med att få tiden att räcka till 

eftersom vissa elever och föräldrar inte gärna vill inse att det är dags att en valprocess inleds. 

Den sistnämnda problematiken beskrivs tydligt av en av respondenterna. 

”Något som också kan vara lite är att de här eleverna är inte heller så mottagliga för att 

börja prata om gymnasiet för de, om de har funnits sig lite till rätta här så är det så att 

varken de eller föräldrar vill egentligen att de ska sluta på grundskolan, utan fungerar det nu 

så är det bra och så, ”nu pratar vi inte om något nytt här inte”. Och det gör att man kan 

hamna i lite tidsbrist därför att de liksom förnekar under en ganska lång tid, så kan det 

vara.” Lena 

4.3.4 Samarbete  

När respondenterna beskriver samarbete runt elever med ADHD, kan man urskilja två 

underteman nämligen samarbete med övrig skolpersonal och samarbete med föräldrar. De 

beskriver hur viktigt ett fungerande samarbete är för att kunna genomföra ett tillfredsställande 

vägledningsarbete och även hur olika samarbetet kan se ut på olika skolor. Detta illustreras med 

flera exempel ur intervjuerna och inleds med att en av respondenterna talar om samarbete 

generellt. 

”Men jag vet inte… alltså jag tror… det handlar inte så mycket om att man behöver 

konkreta hjälpmedel utan det handlar om samarbetet, dels inom skolan, de som jobbar med 

eleverna och de här kringfunktionerna, skolsköterska, kurator, och med elevens föräldrar. 

Sen, hur man gör tror jag egentligen kanske är mindre viktigt, även om det vore jätteskönt 

om det fanns någonting som skulle underlätta, så tror jag att det är det här samarbetet, det är 

det som måste till…” Kerstin 

Samarbete med övrig skolpersonal 

Det framkommer att respondenterna värderar samarbete med annan skolpersonal mycket högt, 

men att det kan vara väldigt varierande hur pass väl det fungerar. De är beroende av lärare, 

mentorer, elevhälsoteam, skolledning etc. Två av respondenterna uttalar sig om samarbete när 

det handlar om en elev. 

”Men hur gör vi med den här? Det är där man får ta hjälp liksom. Men då, det hänger ju på 

att det är bra mentorer och det är det här men det är ju inte, så kanske det inte är överallt…” 

Kerstin 
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”Då har det faktiskt hänt att en elev hamnade fel bara för att jag inte fick utredningen. De 

förstår inte lärarna riktigt att det behövs utredningar och sånt och ibland är det väldigt svårt 

att även skolhälsovården att de måste hjälpa, hjälpa till att få, vad heter det, för jag säger 

bara så här ”jag vet ingenting om eleverna bara det att den här eleven har inte valt det den 

skulle ha gjort.” Iris 

Samarbete med föräldrar 

När det gäller samarbete med föräldrar till elever med ADHD anser alla respondenterna att det 

är viktigt att ha ett nära och gott samarbete med dem, men ett par av dem beskriver också att det 

kan uppstå svårigheter. 

”Jag brukar säga så här att som studie- och yrkesvägledare så ska man kunna samarbeta 

med vem som helst, även med fan själv om det skulle behövas, för ibland blir det ju så med 

föräldrar att det kan vara väldigt taggiga föräldrar.” Astrid 

Astrid berättar vidare: 

”… föräldrarna känner sitt barn bäst. Det är de som kan tala om i vilka situationer som 

barnet funkar och inte funkar. Det kan inte vi göra annat än till vissa punkter men har man 

inte ett samarbete med föräldrarna så är det dömt att misslyckas, absolut.” Astrid 

4.3.5 Gymnasieval och framtid 

Respondenterna i undersökningen beskriver hur de ser på elever med ADHDs val till gymnasiet 

och berättar också hur de på olika sätt förbereder eleverna inför framtiden.  

”men jag måste ju ta upp lite konkret också med eleven, vad den väljer, om det är ett rimligt 

val. Att man pratar om, ja vad kan vara dina hinder i studierna och hur kan det, hur kan man 

göra för att det ska funka på gymnasiet, att man pratar om det.” Pia 

”Det är lite lättare med de här eleverna som vill välja nåt mer yrkesförberedande och 

praktiskt, där de slipper sitta still och svenska, matte, engelska alltså allt sånt där hela 

tiden.” Kerstin 

4.3.6  Tankar om förbättringar  

När det handlar om respondenternas egen utveckling av arbetet med elever med ADHD blir det 

tydligt att förfining av metoder, behov av erfarenhet, ett utökat samarbete med personal som har 

goda kunskaper men också tid att fokusera är vad respondenterna uppmärksammar när de får 

utrymme att fritt uttrycka sina tankar kring förbättringar.  

Ett par av respondenterna uttalar tankar om utvecklandet av metoder. Det förekommer 

funderingar på om visuellt material skulle kunna användas mer i vägledningen men även på hur 

erfarenheter och utbyte i samtalet med eleven kan utveckla processen.  
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”Man skulle kunna använda mer bildmaterial och sådär kanske.” Pia 

”Jag tror man gör det under resans gång, jag är inte fast i någon specifik metod utan jag tror 

att man, vad heter det, känner efter när man har lång erfarenhet bakom sig vad den här 

ungdomen behöver och ibland är ju så att också ungdomarna talar om ganska tydligt vad 

det är som de vill ha, ”det här måste du hjälpa mig med, men kan du inte ta om det där, det 

här fattar jag inte vad du menar” och sånt. Det är ett givande och tagande hela tiden tycker 

jag.” Astrid 

Att ha möjlighet att ta del av erfarenhet, gärna direkt från individer med ADHD som gått ut 

skolan, skulle vara bra för att kunna förbättra vägledningsarbetet enligt ett par av 

respondenterna. De skulle gärna ta upp mer kring vad ADHD kan innebära när man är vuxen, 

vad man kan behöva tänka på i det kommande arbetslivet. Flertalet av respondenterna resonerar 

också kring förbättringar av samarbetet kring elever med ADHD och uttrycker framförallt 

vikten av att kunna arbeta ännu mer och bättre tillsammans med övrig personal på skolan. 

”… jag tycker att det vore bra om man ska jobba med det alla i skolan, inte bara att jag är 

välutbildad utan man ska vara alla, jag tycker inte att resten av elevvårdspersonalen och 

många specialpedagoger vet någonting om det här.” Iris 

En av respondenterna framhåller också hur viktig tidsaspekten är när det gäller att försöka 

förbättra arbetet med att vägleda elever med ADHD. Hon anser att det är viktigt att få möjlighet 

att fokusera för att få ett bättre resultat.  

”Men det handlar också mycket om att, ja att man själv kan ge sig tid, det är väl en sak som 

man kanske börjar tappa lite grann i grundskolan för tillfället, det här med att alla gör fler 

saker, lärare gör fler saker, jag gör fler saker och koncentrationen på en uppgift även för oss 

är lite, ja, annorlunda och där gäller det verkligen att man skapar en struktur runt, runt 

jobbet och runt det här och gör sina prioriteringar.” Lena  

4.4 Syn på arbete med elever med ADHD 

4.4.1 Egna erfarenheter 

Respondenterna konstaterar att de ofta lyckas med processen att tillsammans med eleven göra 

ett väl underbyggt val till vidare studier och arbetsliv. I många fall tycks en särskilt god relation 

uppstå i samarbetet mellan studie- och yrkesvägledare och en elev med ADHD. När det handlar 

om negativa erfarenheter i arbetet med elever med ADHD uttrycker ett par av respondenterna 

frustration över omständigheter som försvårar arbetet med dessa elever och som är svåra att 

påverka. Däremot kan respondenterna ofta reparera sina egna misstag i arbetet om de tydliggörs 

och flera av de intervjuade studie- och yrkesvägledarna berättar om hur engagemanget för den 

enskilde eleven även kan fortsätta efter grundskoletiden. En av respondenterna uttrycker tydligt 

sin entusiasm när det handlar om vägledningsarbete med elever med ADHD.  
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”Jo, men det är, det är mycket roligare vägledning! Alltså man har en möjlighet att visa på, 

att ge dem mera hjälp. Så där som man egentligen tycker att alla elever borde kunna få 

göra.” Kerstin 

4.4.2 Respondenternas tankar kring ADHD 

I intervjuerna uttalar respondenterna olika funderingar runt funktionshindret ADHD och dess 

problematik. En av respondenterna uttrycker svårigheter med mångfalden av diagnoser och den 

snabba utvecklingen kring specifikt ADHD. 

”Alltså ADHD, det är inte så himla länge man egentligen har pratat om det så här. Eh, det 

har ju blivit väldigt fokus på det de sista 3, 4, 5 åren handlar det ju om.” Pia 

Ett par respondenter uttalar sig om svårigheten att generalisera när det gäller elever med 

diagnosen ADHD, även om en av dem har ett tydligt exempel på detta. 

”… det är ju olika individer. De är ju inte ett dugg lika, alltså, det är jättesvårt att 

generalisera.” Kerstin 

Hon fortsätter: 

”… men det är roligt att se för när de eleverna kommer in då hittar de den där på en gång! 

Och det är bara de som gör det! Så där kan man faktiskt generalisera” (angående skålen 

med stenar). Kerstin 

Respondenterna uttalar betydelsen av att fokusera på individen och stötta eleven där det behövs, 

istället för att låta diagnosen styra hur man bemöter och arbetar med eleven, det vill säga att inte 

utgå från en generell bild av vilka svårigheter en elev med ADHD har.  

”… så då kanske man inte ska behöva utreda ungarna så mycket som man gör just nu på 

många ställen utan kanske se, de har problem det vet vi så titta på problemen och stötta där, 

och är det så att det behövs en psykolog för att kunna handleda lärarna då är det ju bättre att 

lägga pengarna där än att utreda. Så tycket nog jag.” Astrid 

”… att alla med den diagnosen ska gå i egna grupper, de kan inte vistas med andra, det får 

inte bli så heller utan mer att det får liksom vara som det är och att någonstans, ibland kan 

jag tycka att det är bra att ha det i bakhuvudet när det är en sådan här elev så att man tänker 

på det, men inte att man börjar med det liksom så.” Lena 
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5. ANALYS                                                                                                     

I detta kapitel redogörs för de samband, tendenser och mönster som kunnat utläsas ur det 

undersökningsmaterial som finns presenterat i resultatet i kapitel 4. Detta sker med 

utgångspunkt i de teorier och övrig bakgrund som presenterades i kapitel 3. Slutsatserna av 

resultatet och det analytiska arbetet redovisas i kapitel 6.  

5.1 Yrkesstolthet och utveckling 

Undersökningen visar att respondenterna har positiv syn på sin yrkesroll där de uttrycker 

en känsla av att utföra ett viktigt och meningsfullt arbete. En av huvuduppgifterna för 

studie- och yrkesvägledare är att bidra till att kompensera resurssvaga elever så som t.ex. 

de med psykiska och sociala handikapp, som inte har samma möjligheter som andra att 

göra väl underbyggda val (Lindh, 2007). Här uttrycker de studie- och yrkesvägledare som 

intervjuats att de fyller en viktig funktion för just elever med ADHD och liknande 

problematik. 

Respondenterna uppger också att arbetet är givande eftersom det ges stora möjligheter till 

utveckling av den egna personligheten. Studie- och yrkesvägledare, liksom de flesta inom 

människovårdande yrken, använder sig själva som verktyg och det krävs därmed en stor 

dos självkännedom. Genom sitt yrkesutövande ges många tillfällen till att reflektera, att 

granska sina egna fördomar etc. för att kunna utföra sitt arbete väl. Enligt Peavy (1998) 

och det konstruktivistiska synsättet beror vägledningens kvalité på grad av 

självkännedom.  

Enligt undersökningen uttrycks ett önskemål av fortbildning inom området ADHD i allmänhet 

och även specifikt studie- och yrkesvägledning för dessa elever. En av respondenterna uttalar 

sig om detta under rubrik 4.2.2: 

”Ja, alltså man blir aldrig fullärd och jag har väl inte liksom egentligen gått någon 

utbildning eller fått något djupare så eller… jag har läst böcker själv och så… vi hade 

någon grupp, eller vi försökte liksom ha en liten, typ studiecirkel här men det rann ut i 

sanden på grund av tidsbrist. Men det hade varit bra att fortsätta med det!” Pia 

Enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för studie- och yrkesorientering (2009) 

krävs för att kunna erbjuda en studie- och yrkesorientering av hög kvalitet att personalen 

ständigt utvecklar sin kompetens inom området. Sedan 1990-talet har det visserligen blivit 

lättare för skolor att själva styra över sina resursfördelningar enligt rapporten Vad påverkar 
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resultaten i svensk grundskola? (2009), men det behöver inte betyda att fortbildningen 

automatiskt prioriterats.  

Eftersom studie- och yrkesvägledarna har behov av att hantera de svårigheter som kan 

uppkomma, tycks de ha blivit bra på att ta till vara varandras kompetenser. De träffas i 

nätverk och delar med sig av erfarenheter, vilket även bekräftas i studien av Claesson och 

Borssén Yeiter (2009). Det beror troligtvis på att studie- och yrkesvägledare är ensamma 

om sin kompetens på sina respektive arbetsplatser. Yrkesgruppen har sedan länge skapat 

en nätverkskultur för att ha större möjligheter att utvecklas i yrkesrollen.  

5.2 Kreativitet och individuell anpassning 

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge förutsättningar att planera och fatta egna 

beslut kring sina utbildnings- och karriärval. I Lpo 94 (1994) står det också att studie- och 

yrkesvägledningen ska utformas så att elever som behöver särskilt stöd får detta. Det 

påtalas även att det kan vara en svår balansgång mellan en elevs funktionsnedsättning och 

dess utsikter till kommande studier och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledaren måste då 

låta bli att begränsa elevens valmöjligheter, utan att samtidigt skapa orealistiska 

förhoppningar (Lpo 94, 1994). Samtal med en elev beskrivs av en respondent under 

rubrik 4.3.5: 

”men jag måste ju ta upp lite konkret också med eleven, vad den väljer, om det är ett rimligt 

val. Att man pratar om, ja vad kan vara dina hinder i studierna och hur kan det, hur kan man 

göra för att det ska funka på gymnasiet, att man pratar om det.” Pia 

Vägledningen ska också medverka till att uppnå jämlikhet i arbetslivet och öka 

integrationen i samhället och även till att utveckla ett samhälle där alla aktivt bidrar till ett 

socialt och demokratiskt framåtskridande (Skolverket, 2007), vilket underlättas av en 

individanpassad vägledning. Enlig denna undersökning bekräftas att det är en 

grundläggande tanke hos de studie- och yrkesvägledare som intervjuats är att en 

individanpassning av vägledningen ska ske så långt det är möjligt. Däremot kan det skilja 

sig åt i vilken utsträckning en anpassning sker utifrån diagnosen ADHD. Det kan härledas 

till det faktum att det finns stora variationer i elevernas kognitiva och känslomässiga 

kapacitet att engagera sig i problemlösning och beslutsfattande, vilket enligt CIP-teorin 

kräver varierande grad av stöd i vägledningen (Brown m.fl., 2002).  

Studie- och yrkesvägledarna i vår undersökning anger att de använder sig av olika typer 

av vägledningsmetoder för att anpassa vägledningen till individen. Detta bekräftas i en 

studie där elever med diagnos uttrycker att de vill bli sedda som individer i första hand 

(Holmberg och Rolf, 2006). Det framkommer i undersökningen att respondenterna inte 

medvetet funderar över att anpassa metoden efter om eleven har ADHD, men i processen 
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skapas ofta egna metoder utifrån de speciella behov som dessa elever trots allt har. 

Metoderna som används är i grund och botten samma som för andra elever, men med 

vissa mindre skillnader. Det handlar om utökad tid, fler tillfällen och fler besök på skolor 

och arbetsplatser, men också om att någon som känner eleven väl är med under samtal 

samt mer stöd och empowerment under vägledningsprocessen. Detta kan kopplas ihop 

med forskning som visar att barn med ADHD inte saknar sociala färdigheter (Hellström, 

2007) men på grund av sina svårigheter med koncentration och impulsivitet har svårt att 

anpassa sitt beteende till vad som anses normalt (Ingvar, 2007).   

Eftersom elever med ADHD har stora svårigheter att föreställa sig en abstrakt framtid 

(Beckman och Fernell, 2007) kan de vara hjälpta av att så som respondenterna också 

beskriver, göra besök på skolor och arbetsplatser. Det förekommer även anpassat material 

och olika slags visualiseringar i vägledningen. Nyttan av att förtydliga och konkretisera 

genom visualisering bekräftas också av MISA som utvecklat metoder kring detta.
7
 Även 

Peavy (1998) har uppmärksammat behovet av att visualisera och tydliggöra elevens 

situation genom att använda sig av en metod som går ut på ett gemensamt skapande av en 

elevs levnadsrum, vilket visar dennes liv, kultur, erfarenheter etc. Detta levnadsrum ger 

eleven en större möjlighet till överblick och förståelse för sig själv och sina 

förutsättningar.  

Enligt dem som arbetar med Tomatismetoden (2.1.5) är det en fördel att använda sig av 

olika sinnen så som musik och rörelse för att förbättra koncentration och uppmärksamhet. 

Denna metod kan även studie- yrkesvägledare använda sig av i sitt arbete med elever med 

ADHD anser Gustafsson och Gerrbrand (2007) i sin uppsats. I denna studie har ingen av 

respondenterna använt sig av någon metod för att öka koncentration och uppmärksamhet 

hos elever med ADHD i vägledningsprocessen. Det kan tolkas som att respondenterna 

inte har någon ambition att försöka bota själva svårigheterna, utan att de istället 

individanpassar vägledningen till de svårigheter som finns hos eleven. Detta blev tydligt i 

resultatet, när en av respondenterna under rubriken 4.3.6 uttrycker tankar om 

förbättringar: 

”Jag tror man gör det under resans gång, jag är inte fast i någon specifik metod utan jag tror 

att man, vad heter det, känner efter när man har lång erfarenhet bakom sig vad den här 

ungdomen behöver och ibland är ju så att också ungdomarna talar om ganska tydligt vad 

det är som de vill ha, ”det här måste du hjälpa mig med, men kan du inte ta om det där, det 

här fattar jag inte vad du menar” och sånt. Det är ett givande och tagande hela tiden tycker 

jag.” Astrid 

Resurser i form av samarbete med främst övrig skolpersonal och med föräldrar har stor 

betydelse för resultatet av studie- och yrkesvägledningen, säger respondenterna i denna 

studie. Samarbetet kan se olika ut på olika skolor. I Skolverkets Allmänna råd och 

kommentarer för studie- och yrkesorientering (2009) beskrivs hur det allt som oftast är 

enbart studie- och yrkesvägledaren som arbetar med frågor kring studier och arbetsliv, 

men egentligen är det hela skolans ansvar. Både lärare och annan personal kan bidra till 

att stötta elever i deras valprocess och det är sannolikt framför allt viktigt med stöd från 
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flera håll för elever med särskilda behov. Respondenterna uttrycker att samarbete mellan 

studie- och yrkesvägledare och föräldrar kan vara komplicerat. Om detta inte fungerar 

tillfredsställande undergrävs studie- och yrkesvägledarens möjligheter att bemöta elever 

med ADHD utifrån deras behov. Detta bekräftas av Skolverkets rapport Vad påverkar 

resultaten i svensk grundskola? (2009) där det konstateras att ett gott samarbete mellan 

hem och skola är en grundläggande förutsättning för att elever ska kunna uppnå goda 

resultat, göra väl underbyggda val etc. 

Även föräldrarnas roll i sig har blivit mer viktig i och med att det blivit fler och mer 

komplicerade valmöjligheter än tidigare. Det gäller alla elever men enligt respondenterna är det 

också av en ännu större betydelse för de elever som har ADHD och andra liknande svårigheter. 

Föräldrar behöver ha kännedom om de koder, det språk etc. som används i skolans värld för att 

kunna stötta sina barn. Här har föräldrarnas utbildningsbakgrund fortsatt stor betydelse En av 

skolans och studie- och yrkesvägledarens uppgifter är att försöka utjämna dessa skillnader så 

långt det nu är möjligt enligt Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering 

(2009).  

En annan resurs i arbetet med dessa elever handlar om tid. Enligt Peavy (1998) och annan 

forskning (Claesson och Borssén Yeiter, 2009) krävs ett omfattande och tidskrävande arbete för 

att kunna genomföra en tillfredsställande vägledningsprocess. I resultatet av undersökningen 

framkom att de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna inte upplevde att resurser i form av tid 

var något problem när det gäller att ha tillräckligt med tid för att träffa elever med ADHD vid 

flera tillfällen, följa med på besök etc. Däremot upplever respondenterna att de ofta saknar tid 

för reflektion och utveckling av det egna arbetet. 

5.3 Diagnosen ADHD i vägledningen 

Resultatet av undersökningen visar att respondenterna uppfattar att de oftast lyckas med 

processen att tillsammans med eleven göra ett väl underbyggt val till vidare studier och 

arbetsliv. De tycker även att de i många fall får en särskilt god relation med eleven under 

vägledningsarbetet. CIP-teorin beskriver att det kan vara svårt att hantera det glapp som uppstår 

mellan det som är nu och det som väntar i framtiden vid val av utbildning och yrke (Brown 

m.fl., 2002). Här kan vägledaren fylla en viktig funktion för elever och särskilt för de elever 

som kan ha särskilt svårt med att föreställa sig en framtid, t.ex. de med ADHD.  

Det framkommer i undersökningen att studie- och yrkesvägledarna anser att det är av största 

vikt att fokusera på individen och stötta eleven där det behövs. De menar att diagnosen ADHD i 

sig inte bör styra hur man bemöter och arbetar med eleven, som kan ha svårigheter med olika 

saker inom diagnosen. Det kan t.ex. vara särskilt svårt för en elev att få struktur på saker medan 

en annan har störst svårighet med tidsuppfattningen. Det viktiga är att se till individens behov 

och då även ha i åtanke att elever dessutom hela tiden utvecklas och förändras. En av 

respondenterna ger sin syn på problematiken under rubrik 4.4.2: 
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”… så då kanske man inte ska behöva utreda ungarna så mycket som man gör just nu på 

många ställen utan kanske se, de har problem det vet vi så titta på problemen och stötta där, 

och är det så att det behövs en psykolog för att kunna handleda lärarna då är det ju bättre att 

lägga pengarna där än att utreda. Så tycket nog jag.” Astrid 

Studie- och yrkesvägledarna uttrycker att det är svårt att generalisera när det gäller gruppen 

elever med ADHD och att vägledningen på grund av detta istället anpassas till individen. Trots 

detta framställer samtliga respondenter dessa elever som en relativt homogen grupp med 

likartade förutsättningar och behov i vägledningsprocessen. Det uppstår en viss diskrepans 

mellan det respondenterna säger att de gör i form av anpassning till individen, och det som 

undersökningen blottlägger när det gäller handling. Det framkommer vid analysen av materialet 

att alla respondenter har en gemensam grundinställning till arbetet med elever med ADHD och 

vilken anpassning som behövs för att tillgodogöra denna grupps behov.  
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6. SLUTSATSER 

I inledningen (1) av denna uppsats formulerade vi syftet med undersökningen: 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om hur några studie- och yrkesvägledare på 

grundskolan beskriver sitt arbete med elever med diagnosen ADHD. Speciellt fokus läggs vid 

hur studie- och yrkesvägledarna beskriver sina specifika förutsättningar för sitt arbete med 

elever med ADHD (1.3). 

Detta syfte har uppnåtts genom undersökningens resultat och analysen av detta. Genom att 

besvara våra tre forskningsfrågor anser vi att studien har bidragit till att ge den ökade kunskap vi 

eftersträvat. Forskningsfrågorna besvaras i tur och ordning nedan. 

Den första forskningsfrågan gäller vilken kompetens studie- och yrkesvägledaren har för att 

arbeta med elever med ADHD i vägledningsprocessen. Studien visar att de tillfrågade studie- 

och yrkesvägledarna alla har flera års erfarenhet av yrket, mellan 6 och 20 år och att de tycks ha 

relativt likartade kompetenser inom området ADHD, även om ingen av respondenterna anser sig 

ha tillräcklig kompetens. De kompetenser vi definierat utifrån resultatet är erfarenhet av arbete 

med elever med ADHD, inställning till yrkesroll, vidareutbildning och den egna förmågan att 

hantera problematiken. 

Resultatet visar att respondenterna efterfrågar mer kunskap om ADHD, vilket de anser skulle 

vara till gagn för studie- och yrkesvägledningen. Respondenterna skulle bättre kunna 

uppmärksamma och tillfredsställa de särskilda behov elever med ADHD kan tänkas ha när det 

handlar om att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.  

Den andra forskningsfrågan gällde vilka resurser studie- och yrkesvägledaren har för att 

bemöta elever med ADHD. Resultatet visar att respondenterna sinsemellan använder sig av i 

princip samma metoder vid vägledning av elever med ADHD. Den skillnad som framkommer 

av resultatet är att olika slags material för visualisering används av ett par av respondenterna. 

Det skiljer sig åt på vilket sätt respondenterna använder sig av de olika valda metoderna, de kan 

exempelvis ge mer eller mindre tid för besök. De valda metoderna skiljer sig inte heller mycket 

från hur respondenterna vägleder andra elever, utan ADHD. Vid vägledning av elever med 

ADHD läggs mer fokus på tid, besök, medföljare, empowerment och samarbete med andra. 

Resultat och analys visar att de skillnader som handlar om olika metoder och grad av nyttjande i 

vägledningsprocessen inte är omfattande, men ändå tydligt märkbara.  

Analysen av våra resultat antyder vidare att det skulle kunna vara en fördel för både studie- och 

yrkesvägledare och elever med ADHD om det fanns en väl utarbetad, konkret och anpassad 

metod att följa vid vägledningen. Även ett utökat och än mer väl fungerande samarbete i olika 

former visar sig vara av betydelse för en förbättrad vägledningsprocess och vi menar att det 

torde vara en stor fördel med en skolledning som är väl insatt i studie- och yrkesvägledarens 

funktioner. 

Den tredje och sista forskningsfrågan handlar om studie- och yrkesvägledarnas syn på sitt 

arbete med elever som har diagnosen ADHD. Resultat och analys visar att studie- och 
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yrkesvägledarna anpassar vägledningen till individen och till den faktiska situationen. Eftersom 

studie- och yrkesvägledarna enligt resultatet av undersökningen inte försöker förändra 

beteenden hos elever med ADHD, kan det antas att respondenterna accepterar att de kan ha 

svårigheter med bl.a. koncentrationen, med att fokusera, ta till sig allt för stora mängder 

information vid ett och samma tillfälle etc. Studien visar att de istället försöker göra sitt bästa 

för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för eleven, trots brist på en djupare teoretisk 

förankring, en relativ brist på fördjupad kunskap om ADHD diagnosen och avsaknad av 

specifikt anpassade vägledningsmetoder. Av resultat och analys framkommer att det att det 

krävs en hel del extra tid för att kunna skapa dessa förutsättningar. Det troliga är att studie- och 

yrkesvägledarna prioriterar bort tid för utveckling av metoder och arbetssätt, för att istället 

avsätta tid till elevernas vägledning.   

Slutligen ser vi att resultatet av undersökningen helt i linje med den kunskap och de teorier som 

beskrivs i studiens bakgrund (2), närmare bestämt att det krävs gott om tid och en kvalificerad 

kompetens för att kunna ge en vägledning väl anpassad till elever med ADHDs behov och 

specifika svårigheter. Det är även dessa förutsättningar som behövs för att uppfylla de krav som 

formuleras i styrdokument kring studie- och yrkesvägledning i Sverige (2.3).  
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultat 

 

Under arbetet med denna studie upptäcktes stora svårigheter med att hitta tidigare forskning på 

området studie- och yrkesvägledning av elever med ADHD och andra funktionshinder. Det 

finns en hel del forskning på studie- och yrkesvägledning och på ADHD var för sig, men inte 

kombinerat. En positiv aspekt av detta är att denna studie kan belyser ett område som knappast 

är granskat tidigare och där endast få studier genomförts.  

Forskningsfrågorna har fungerat väl utifrån syftet eftersom de har gett oss möjlighet till ökad 

kunskap på området. Fråga ett och två var konstruerade för att få svar på vilka kompetenser och 

resurser de tillfrågade studie- och yrkesvägledarna ansåg att de själva hade och önskade skaffa 

sig. Den tredje forskningsfrågan fungerade bra som komplement till de två första, då den var 

mer öppen och gav fler möjligheter till reflekterande. Något som framkom genom denna 

forskningsfråga och som förvånade oss var att vägledarna inte tidigare hade reflekterat nämnvärt 

över sin egen syn på vägledning av elever med ADHD. Vår förhoppning är att denna studie 

bidrog till att ge respondenterna möjlighet att reflektera över hur de kan öka sin kompetens och 

bättre utnyttja de resurser som finns. En ytterligare förhoppning är att denna uppsats även kan 

medverka till att föda tankar hos framförallt andra studie- och yrkesvägledare, men även hos 

annan skolpersonal. 

Det resultat som gavs utifrån forskningsfrågorna är begränsat till att gälla specifikt elever med 

ADHD. Vi är medvetna om att vi aktivt valt bort att beskriva den andra varianten av ADHD 

som kallas ADD, där H:et, hyperaktiviteten saknas. Vi valde bort detta eftersom vi ansåg att 

studien då skulle kunna komma att utökas betydligt med frågeställningar kring skillnader i 

vägledningen beroende på typ av diagnos. Det är en intressant aspekt, men utifrån den tid som 

var avsatt för arbetet med denna studie valde vi att fokusera på enbart på ADHD. Samtidigt vill 

vi betona vikten av att studier också genomförs med inriktning mot ADD. 

7.2 Metod 

Vår undersökning gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer vilket också visade sig vara 

mycket givande. Enligt Holme och Solvang (1997) ger den kvalitativa intervjun en möjlighet att 

komma under ytan och få en större förståelse för människors tankar och attityder. Enkäter och 

en mer kvantitativ metod skulle ha kunnat fungera, men ansågs för onyanserad för att få den 

fördjupade kunskap som eftersträvades. Om ytterligare tid hade funnits skulle eventuellt en del 

av studien, som komplement ha kunnat genomföras kvantitativt, exempelvis genom enkäter som 

frågade efter specifika kompetenser och resurser. Om vi hade skickat ut enkäter hade vi 
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visserligen fått ett större antal utsagor, men å andra sidan hade vi inte kunnat ta del av våra 

respondenters egna redogörelser på det sätt som vi nu har gjort. Brist på tid var också ett skäl till 

att avgränsa antalet respondenter till de fem vi valde. Våra respondenter var en homogen grupp 

av medelålders kvinnor, vilket i stort avspeglar yrkeskåren. Vi kunde ha arbetat ännu mer för att 

även hitta yngre och/eller manliga respondenter, vilket möjligen skulle ha kunnat ge oss mindre 

likartade svar. En jämnare könsfördelning, större spridning av ålder och fler deltagare kunde 

eventuellt ha kunnat belysa ett vidare perspektiv på det valda problemområdet.  

Vid intervjuerna var det endast en intervjuare närvarande. Holme och Solvang (1997) skriver att 

antal personer som deltog samt vem som gjorde intervjun kan ha betydelse för resultatet. Den 

som intervjuar påverkar respondenten i sitt sätt att ställa frågor, fånga upp signaler och skapa en 

god stämning. Det är viktigt att vara observant, lyhörd och skapa förtroende under intervjuerna 

och väl medvetna gjorde vi vad vi kunde för att uppnå detta (Holme och Solvang, 1997). 

 

7.3 Framtid 

Vi har under arbetets gång haft en hel del tankar kring ämnen som det skulle vara intressant att 

studera vidare kring. På grund av begränsad tid och arbetets storlek har vi emellertid inte haft 

möjlighet att ta med mer än det vi presenterat i uppsatsen. Här följer några av de förslag vi 

diskuterat: 

Vidare studier av diagnosen ADD i vägledningsprocessen, vilket beskrevs tidigare i diskussion 

om resultat (7.1). 

I början av arbetet med denna uppsats hade vi funderingar kring om det var så att studie- och 

yrkesvägledare hade någon specifik vägledningsmetod passande för elever med ADHD eller 

inte. Vi har under arbetets gång blivit mer övertygade om att det saknas en sådan och att det 

skulle vara en stor fördel om det fanns. Vidare forskning på området och utvecklandet av en 

sådan metod vore mycket intressant att ta del av. Skulle det kunna vara så att det vore gynnsamt 

för elever med ADHD att få möjlighet att röra på sig under samtalet? Det kunde vara intressant 

att studera vilka effekter t.ex. ett gående vägledningssamtal skulle ha, dvs. samtal under 

promenad. 

Studie- och yrkesvägledarnas teoretiska förankring tycks inte vara så djup och det är möjligt att 

detta är något som också återfinns hos andra i yrkeskåren. Det skulle vara intressant att studera 

hur pass teoretiskt förankrade studie- och yrkesvägledare faktiskt är i sitt arbete. 

Det skulle också vara givande att genomföra en studie av vilka erfarenheter äldre elever eller 

vuxna med ADHD har av studie- och yrkesvägledning på grundskolan. Hur anser de att de blivit 

bemötta? Har de själva några tankar om hur studie- och yrkesvägledningen borde ha sett ut? Hur 

har det påverkat dem och deras val senare i livet? Vad händer dessa elever med ADHD efter 

gymnasieskolan? Hur vanligt är det med högre studier bland individer med ADHD jämfört med 

elever utan diagnos?  
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9. Bilagor 

9.1 Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Studie- och yrkesvägledareprogrammet vid Stockholms Universitet som 

skriver C-uppsats som avslutning på vår utbildning.  

Vi har valt att skriva om några studie- och yrkesvägledares arbete med elever med särskilda 

behov och vi lägger fokus på vägledning för elever med diagnosen ADHD. Planen är att 

genomföra en undersökning med intervjuer med studie- och yrkesvägledare på grundskolan i 

Stockholmsområdet. 

Undersökningen bygger på frivillighet och varje deltagare har möjlighet att när som helst 

avbryta sin medverkan.  Ingen av de medverkande kommer att kunna identifieras i uppsatsen då 

alla personliga uppgifter endast kommer att kunna ses av oss två studenter och efter avslutad 

undersökning förstöras. 

Undersökningen kommer att presenteras på Stockholms Universitet och är möjlig för 

respondenterna att ta del av då den är färdig.  

Vi är mycket tacksamma för din medverkan! 

 

Karin Johansson   Kicki Odin 

xxxxx   xxxxx 

xxxxx  xxxxx 

xxxxx  xxxxx 

 

 

Handledare: Paula Mählck, Stockholms universitet 

 

 

 



 

 41 

9.2 Frågeguide 

Frågor till studie- och yrkesvägledare på grundskola 

Som inledning informerar vi om undersökningen och oss själva. 

Bakgrund  

Vem är du?  

Kan du berätta lite kort om din arbetsplats? 

Information 

Hur får du information om elever med diagnosen ADHD? 

Hur tycker du att denna information brukar vara? 

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

Vägledning 

Hur vägleder du elever med ADHD?  

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

Hur är dina erfarenheter av vägledning för dessa elever? 

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

kompetens, utbildning, resurser och ökad forskning) 

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

Samarbete 

Vad är skolledningens syn på vägledning av elever med ADHD? 

Samarbetar du med övrig personal kring dessa elever? 

Har du några tankar om bättre samarbeta med övriga lärare/pedagoger kring detta? 

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

vägledningen av elever med ADHD? 

Sker samarbete i någon annan form t.ex. utanför skolan? 

Hur är rutinerna vid PRAO för dessa elever?  

Efter grundskolan (överlämning till gymnasiet) 

Hur görs val till gymnasiet och vidare studier/arbetsliv? 

Har du egna förslag på förbättringar? 

Övrigt 

Har du något annat som du vill ta upp?  



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


