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Sammanfattning 

Studien behandlar unga med synnedsättning och deras gymnasieval, vad som ligger bakom och 

hur de påverkas av annat och andra i omgivningen. Den beskriver också hur dessa elever 

upplever den studie- och yrkesvägledning de fått inför valet. Detta har varit syftet med studien 

och undersöktes genom kvalitativ metod och intervjuer med fem ungdomar mellan 15 och 21 år 

med grav synnedsättning eller blindhet. Resultatet och slutsatsen blev att dessa ungdomar 

påverkas mycket av sina föräldrar i gymnasievalet samt att gymnasieskolans attityd till eleven 

har en stor inverkan på om individen väljer skolan. De flesta eleverna uppger att de är nöjda 

med studie- och yrkesvägledningen de fått i grundskolan men det uppkommer även brister. Till 

grund för arbetet låg karriärvalsteorin careership då dess begrepp handlar om brytpunkter och 

rutiner och då främst i ungas liv, till exempel övergången från grundskolan till gymnasiet. 

Nyckelord 

Synnedsättning, studie- och yrkesvägledning, careership, gymnasieval 



 

 

Abstract 

The study deals with young people with visual impairment and their choices of upper secondary 

school, what is behind and how they are affected by other aspects and other people around them. 

It also describes how these students experience the career counseling they received for the 

election. This has been the purpose of the study and was examined through qualitative method 

and interviews with five young people aged 15 to 21 years with severe visual impairment or 

blindness. The results and conclusion is that these young people are greatly affected by their 

parents in choice of upper secondary school and that the school’s attitude to the pupil has a 

major impact on whether the pupil chooses the school. Most students report that they are 

satisfied with the career counselling they received in elementary school, but it also occur 

shortcomings. The basis of the work was Careership theory thanks to its concepts about turning 

points and routines, mainly in young people's lives such as the transition from elementary to 

upper secondary school. 
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1 Inledning 

I det dagliga livet används ofta uttryck som ”detta fick mig att få upp ögonen för...” och ”nu kan 

jag se klart”. Genom användandet av diverse metaforer som anspelar på synen och ögonen kan 

man utan överdrift drista sig till att säga att det är av yttersta vikt att kunna se. Synen är ett av 

människans fem sinnen som ska hjälpa oss i vårt dagliga liv tillsammans med hörseln, känseln, 

smaken och luktsinnet. Att ha fullgod syn räknas som så självklart att det är den rådande 

normen (Söderqvist Dunkers, 2011). Det är så viktigt så att om vi inte har fullgod syn räknas det 

som en funktionsnedsättning
1
.  

 

I en tidigare kurs under vår utbildning på studie- och yrkesvägledarprogrammet fick vi tillfälle 

att fördjupa oss i en diagnos eller en funktionsnedsättning. Delar av litteraturen beskrev 

diagnoser som ADHD, Aspberger syndrom, Tourettes syndrom med flera. Vi valde att gå 

utanför ramarna och fördjupade oss i en funktionsnedsättning som vi aldrig hade kommit i 

kontakt med på utbildningen annars, nämligen synnedsättning. Vi fann området mycket 

intressant och det berörde oss känslomässigt vilket gjorde det svårt för oss att släppa ämnet när 

kursen var avslutad.  

 

I och med att barn och ungdomar med synnedsättning går i skolan i vanliga klasser betyder det 

att vilken studie- och yrkesvägledare som helst kan komma att behöva vägleda en elev med 

synnedsättning. När den dagen kommer vill vi att vi studie- och yrkesvägledare ska vara 

förberedda och kunna hjälpa individen på bästa sätt. Vi tror att det kan vara en fördel att som 

studie- och yrkesvägledare ha en viss insikt i unga med synnedsättnings situation. Detta gäller 

naturligtvis all personal på skolan som arbetar med studie- och yrkesvägledande insatser. 

 

Med uppsatsen vill vi därför vända oss till blivande och yrkesverksamma studie- och 

yrkesvägledare i skolan men också till lärare och annan skolpersonal som har eller kommer att 

få en elev med synnedsättning på sin skola. 

                                                      
1
 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/ 



 

 

2 

 

1.1 Problemområde 

Idag finns det ungefär 3000 barn och ungdomar i Sverige med synnedsättning, varav hälften av 

dessa har ytterligare funktionsnedsättning
2
. Barn med synnedsättning är sedan 1986 integrerade 

i den vanliga skolan och går därmed i vanliga klasser med jämnåriga utan synnedsättning
3
. Det 

är noterbart att de ungdomar vi har intervjuat inte använder den rådande beteckningen 

synnedsättning (se mer under Begrepp). Istället benämner de sin synnedsättning, vilken varierar 

från grav synskada till blindhet, som enbart synskada. Som studie- och yrkesvägledare kan man 

komma att få arbeta med elever som har särskilda behov, detta kan till exempel vara elever med 

synnedsättning. Det är ett faktum att eleven ska stå i centrum och inte missgynnas av att studie- 

och yrkesvägledaren saknar kompetens att vägleda individer med synnedsättning. I de Allmänna 

råden för studie- och yrkesorientering (Skolverket, 2009) kan vi läsa att  

”Det är viktigt att studie och yrkesorienteringen [...] bedrivs så att personalen vid 

information och vägledning ser till de specifika behoven hos en elev med 

funktionsnedsättning och till elevens möjligheter till framtida studier och yrken.” (s. 14) 

samt 

”En elev med funktionsnedsättning kan, beroende på arten och graden av nedsättningen, ha 

behov av att skolan särskilt anpassar studie- och yrkesorienteringen till elevens behov.” (s. 

15) 

Vilken inverkan har en ung individ med ett tillägg av en synnedsättning att förhålla sig till när 

gymnasievalet ska göras? Vilka tänkbara handlingshorisonter kan tänkas finnas hos denna 

individ? Givetvis existerar inte en sanning eller ett svar på denna fråga då alla människor är 

unika. Hur de tänkbara alternativen kan se ut är något vi önskar få inblick i genom några unga 

människors egna berättelser. Dessutom frågar vi oss om faktorer som tillgänglighet fungerar 

som en begränsande barriär. Detta kan vara fysiska hinder som otillräckliga kontrastmarkeringar 

mellan dörr och vägg, otillräckligt skyltade lokaler och långa transportsträckor (Skolverket, 

2008).  

 

Problemet vi väljer att undersöka är viktigt ur ett samhällsperspektiv, bland annat av humana 

och ekonomiska skäl. Att göra väl underbyggda val, att eleven vet vem hen är och vill med sitt 

liv och studier, skulle kunna gynna hela samhället ur en ekonomisk aspekt om risken för felval 

minskar (Odlander, 2012). Det är också viktigt ur en social aspekt att människor upplever att de 

blir tagna på allvar och att lusten till det livslånga lärandet uppmuntras. Det står uttryckt i EU:s 

stadgar att det livslånga lärandet ska gynnas
4
. Elever med synnedsättning ska inte missgynnas 

på grund av att studie- och yrkesvägledaren saknar speciell kompetens för att vägleda dessa. 

Detta finns även uttryckt i skollagen (SFS 2010:800) men har grund i FN:s barnkonvention med 

                                                      
2
 http://www.srf.nu/om-synskador/vem-ar-synskadad/ 

3
 http://www.srf.nu/om-oss/synskadades-museum/Synskadades-historia/Skolor-och-undervisning/ 

4
 http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Programmet-for-livslangt-larande/ 
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tillägget för den konvention som kom 2006. Denna konvention understryker hur alla personer 

oavsett funktionsnedsättning äger rätten att kommunicera, uttrycka egna åsikter, rättighet att lära 

sig punktskrift och genom studier uppnå optimal akademisk och social nivå (UNICEF, 2009). 

Om detta inte beaktas anser vi att det kan komma att negativt påverka individer med 

funktionsnedsättning. Vi tänker främst på grad av självkänsla och uppfattning av egenvärde men 

även individens mått av självförtroende och självskattningsförmåga. 

 

Vi vill med denna undersökning söka kunskap i hur livet kan te sig för en ung person som lever 

med synnedsättning. Orsaken till det är att vi tänker oss att vetskap om en funktionsnedsättning 

kan påverka de livsbetingelser och de val individen kommer att göra vad gäller personens 

karriärvalshantering. En kunskap som förvärvas är inte lika mycket värd om den sedan inte kan 

komma till användning. Därmed är vår avsikt att med förvärvad kunskap om hur unga med 

synnedsättning agerar inför valsituationer en ovärdelig hjälp för att på bästa sätt kunna stötta 

elever i sina valprocesser.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap om hur unga med synnedsättning uppfattar 

sitt gymnasieval och den studie- och yrkesvägledning de fått inför valet. Syftet är också att 

studie- och yrkesvägledare ska kunna använda denna uppsats som ett stöd i vägledningsarbetet 

med elever med synnedsättning eftersom tidigare forskning inom ämnet är begränsat. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilka omständigheter och vilka betydelsefulla personer spelar in när ungdomar med 

synnedsättning gör sitt gymnasieval?  

 

 Hur upplever ungdomar med synnedsättning den studie- och yrkesvägledning de fått 

inför gymnasievalet? 
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1.4 Begrepp 

Funktionsnedsättning innebär någon form av fysisk, psykisk, kognitiv, sensorisk, emotionell 

eller utvecklingsbetingad nedsatt förmåga
5
. Synnedsättning är en typ av funktionsnedsättning 

och innebär svårigheter att läsa tryckt text trots glasögon och god belysning
6
. Det innebär också 

att man med synens hjälp har svårt att orientera och flytta sig (ibid).  

 

Med studie- och yrkesvägledning menar vi inte bara de uppgifter som sköts av studie- och 

yrkesvägledaren på skolan utan även det som är hela skolans ansvar. I de Allmänna råden för 

studie- och yrkesorientering (Skolverket, 2009) betonas att studie- och yrkesorienteringen inte 

bara ska skötas av studie- och yrkesvägledaren utan också ska ingå i den ordinarie 

undervisningen. All personal på skolan bör bidra till att eleverna får kunskap och stöd för 

kommande utbildnings- och arbetsliv. Rektor eller huvudman har det huvudsakliga ansvaret för 

verksamheten (ibid). 

                                                      
5
 http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Funktionsnedsattningsll/Hjalpmedel/Funktionsnedsattning/  

6
 http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Funktionsnedsattningar/Synnedsattning/ 
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2 Bakgrund 

2.1 Tidigare rapporter 

2.1.1 Fysisk tillgänglighet i skolan för elever med funktionsnedsättning 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla i det offentliga skolväsendet ha lika rätt till tillgång på 

utbildning oavsett funktionshinder eller inte. Kommunen måste ta hänsyn till önskemål om 

skola om det inte för kommunen innebär stora ekonomiska eller organisatoriska svårigheter att 

ta emot eleven. Fristående skolor kan säga nej av samma anledning som kommunala skolor 

(ibid). Enligt Arbetsmiljölagsstiftningen (SFS 1977:1160) gäller att den fysiska miljön ska 

anpassas efter individer som har nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga.  

 

Idag har var fjärde gymnasieskola över 500 meter till idrottssalen vilket kan vara komplicerat 

för elever med synnedsättning (Skolverket, 2008). Även markerade nivåskillnader är en stor 

brist i gymnasieskolorna. Skolor som under de senaste åren tagit emot en elev med 

funktionsnedsättning visar en lägre brist på detta än andra skolor, även om det fortfarande finns. 

Det finns även en koppling mellan utsträckning av brister och hur gammal skolan är och hur 

stor den är. Nyare och mindre skolor uppvisar bättre fysisk tillgänglighet. När det gäller ljus- 

och ljudmiljön i skolorna redovisar kommunala skolor mer brister än fristående skolor. Det kan 

kanske bero på att huvudmannen har större drivkraft att ändra tillgängligheten när denne själv 

äger lokalen. Ofta hänger bristen på tillgänglighet ihop med att skolan har en viss inriktning, till 

exempel yrkesprogram där inte lika många elever med funktionsnedsättning går (ibid). 

 

Möjligheten att som elev med funktionsnedsättning välja vilken skola man vill är i praktiken 

begränsad (Skolverket, 2008). Enligt Skolverkets undersökning går de allra flesta elever med 

funktionsnedsättning i en liten stad i en skola enligt närhetsprincipen. I kommuner med större 

utbud av skolor har elever och föräldrar inte alltid känt sig välkomna till vissa skolor och även 

om de känt sig välkomna och blivit mottagna har skolan inte gjort den anpassning som behövts. 

Det finns inget i undersökningen som tyder på att en elev med funktionsnedsättning skulle 

känna sig mindre välkommen till en fristående skola eller vice versa. Fler kommunala skolor än 

fristående skolor tar dock emot elever med funktionsnedsättning. Det är ett faktum att den 

fysiska tillgängligheten är något som elever och föräldrar tar hänsyn till när det gäller 

gymnasievalet. 

 

När eleven ska välja gymnasium handlar det förutom den fysiska tillgängligheten också om 

vilket stöd och vilken anpassning som skolan kan erbjuda, till exempel specialpedagoger och 
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andra resurspersoner. Ofta krävs det också att man måste samordna många möten med olika 

aktörer som skolor, kommun och syncentral. Bemötandet har en stor inverkan på om eleven 

känner sig välkommen att börja på skolan. Skolans vilja att hitta lösningar karaktäriserar ett gott 

bemötande (ibid). 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi forskning om gymnasieval och studie- och yrkesvägledning i grundskolan 

samt om delaktighet för unga med synnedsättning. Vi har inte funnit någon forskning om 

gymnasievalet eller studie- och yrkesvägledning i kombination med unga med synnedsättning. 

Dock hittade vi i en tidsskrift en forskning från Australien om uppfattningar om människor som 

har synnedsättning eller blindhet. De har kommit fram till att dessa människor är betydligt 

mindre nöjda med karriärutveckling och utbildningsmöjligheter än de som är fullt seende 

(Gillies et al, 1998). Resultatet tyder på att människor med synnedsättning ser sig själva klart 

missgynnade till att få tillträde till arbetsmarknaden. Antalet arbetslösa är betydligt högre hos 

denna grupp än generellt i Australien. 

 

Vi har inte heller funnit så mycket forskning vad gäller vägledning av grupper med särskilda 

behov. Skälet till detta tror vi bland annat är att vi som studenter på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet lär oss att beakta varje människas unika särart. Vägledning ska 

anpassas efter varje persons förutsättningar och behov enligt de etiska ritklinjerna (Sveriges 

Vägledarförening, 2012). Det råder alltså en diskrepans mellan vägledning av en särskild grupp 

och vad etisk vägledning överhuvudtaget handlar om. Trots att vi önskar värna om de etiska 

riktlinjernas förhållningsätt anser vi att det finns grupper som kan komma att kräva en 

vägledares insikt om en specifik grupps särskilda behov. Naturligtvis förekommer det bland 

unga med synnedsättning stora olikheter på grund av att vi alla är unika individer med olika 

levnadsberättelser och historier. 

2.2.1 Omgivningens påverkan på gymnasievalet 

Det har visat sig att ungdomar känner en stor osäkerhet kring gymnasievalet och att en del 

ungdomar inte ens känner sig mogna att göra ett sådant stort val i den åldern (Skolverket, 2012). 

Det är mycket information som ska processas och sedan ska eleven värdera och jämföra olika 

utbildningar mot varandra. Familjen anses vara väsentligt som stöd under den här perioden, 

likaså studie- och yrkesvägledaren som ska ge vägledning och information. Kamraterna anses 

betydelsefulla att diskutera valet med. Gymnasievalet blir en kompromiss mellan de 

begränsningar som finns och mellan de val som finns. Som begränsningar räknas till exempel 

social bakgrund, regional kontext, förutsättningar och livsstil (ibid). 
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Enligt Mattsson Ottosson (2008) är det föräldrarna som påverkar eleven mest när det handlar 

om att göra ett gymnasieval och det är också dessa som eleverna pratar om valet mest med. På 

andra plats kommer studie- och yrkesvägledaren, samtidigt som författaren kommer fram till att 

eleverna pratar relativt till mycket lite med studie- och yrkesvägledaren. Kompisar, syskon och 

lärare påverkar betydligt mindre än föräldrar och studie- och yrkesvägledare, även om eleverna 

pratar mycket med dem om gymnasievalet (ibid). 

 

Enligt Lovén (2000) är det elevens intresse som styr valet av program i kombination med 

elevens betyg och andra strukturella åtgärder. De val eleverna kommer fram till är resultatet av 

en kompromiss mellan elevens önskemål och förväntningar å ena sidan och gymnasieskolans 

poängkrav och inträdesregler å andra sidan. Även elevens upplevda självkännedom har en 

inverkan på valet. 

 

Betydelsefulla andra för elever är deras föräldrar och föräldrarnas utbildningsbakgrund och 

klasstillhörighet. Ett flertal elever anser dock att föräldrar saknar kunskap om gymnasieskolan 

och att valet måste avgöras av dem själva. Lärarnas påverkan är inte betydelsefull för mer än 

någon enstaka elev vad gäller gymnasievalet. 

 

Både flickor och pojkar väljer oftare utbildningar där majoriteten är av samma kön. Detta står i 

kontrast mot studie- och yrkesvägledarens samhällsuppdrag att verka för könsöverskridande val 

(ibid). 

2.2.2 Elevers förväntningar och möten med studie- och yrkesvägledare i grundskolan 

Elever på högstadiet beksriver en bra studie- och yrkesvägledare som en person som är trevlig, 

bryr sig om, utstrålar trygghet och innehar kunskaper om de olika utbildningarna på gymnasiet 

(Lovén, 2000). En övervägande del av eleverna önskar att studie- och yrkesvägledaren ska ha 

kännedom om jobbmöjligheter, löner etc. Vidare önskar elever riktade råd men inte styrning. 

Det har visat sig att elever två år efter sitt gymnasieval har en annorlunda uppfattning om den 

vägledningen de fick i grundskolan. De eleverna som sagt sig vara nöjda med den vägledning de 

fått har uttryckt i mindre utsträckning att de var nöjda men att de samtidigt inte ansett sig vara 

mogna för den valprocess de skulle bearbeta inför valet till gymnasiet. Nästan 90 % av eleverna 

har ändå uttryckt att de önskade att det fanns en studie- och yrkesvägledare på skolan som de 

kunnat träffa.  

 

Det uppstår en spänning då studie- och yrkesvägledaren har som ambition att vägleda och 

perspektivvidga eleven till ett väl övervägt och underbyggt val, en process som kräver tid i 

kombination med den tidsbrist som är många studie- och yrkesvägledares reella vardag (ibid). 
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2.2.3 Delaktighet hos elever med synnedsättning 

De aspekter av delaktighet som Szönyi & Söderqvist Dunkers (2013) använder sig av är 

begreppen som Jansson (2005) har utvecklat: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

engagemang, autonomi och erkännande. Detta för att göra aspekterna användbara i vardagen. 

Tidigare studier har nämligen pekat på att skolor har svårt att för elever med 

funktionsnedsättning skapa goda villkor för delaktighet (ibid). Tidigare forskning har dock 

påvisat hur elever med blindhet har kunnat utvecklas väl och kunnat hantera sin skolgång med 

framgång (Ek, 2000). Däremot har barn med lindrig synnedsättning utvecklat ett flertal problem 

med att hantera sin sociala vardag och inte minst sin skoldag (ibid). 

 

Szönyi & Söderqvist Dunkers (2013) beskriver att elever med synnedsättning i viss mån känner 

tillhörighet i reell bemärkelse till den skolklass de går. Men det har också funnits tillfällen då 

klasskamrater ifrågasatt och inte ansett att eleven varit en del av klassen.  

 

Hur elever med synnedsättning upplever sin fysiska tillgänglighet skiljer sig från fall till fall, 

men det är av vikt för att känna delaktighet att elever med synnedsättning ges förutsättningar att 

delta i samma aktiviteter som andra. Bristen på tillgänglighet som författarna har sett innefattar 

bland annat brist på anpassat läromedel och tekniska hjälpmedel, svårt att hitta och ta sig fram i 

skolans lokaler, stort beroende av assistent, miljöer med mycket ljud, brist på verbal tydlighet 

och sådant som gör situationer lättbegripliga för den som inte ser (ibid). 

 

För att känna samhandling krävs det att bli erkänd av andra och att kunna delta i samma 

aktivitet (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013). Eleverna som intervjuats säger sig vilja vara en i 

gruppen men är många gånger inte det. Anledningarna till detta kan bland annat vara 

exkluderande placering (i eller utanför klassrummet), samarbete med vuxna istället för 

klasskamrater och ensamhet på rasterna. 

 

De elever som känner tillfredställande tillgänglighet och samhandling upplever sig ofta som en i 

gruppen. Elever med synnedsättning kan ofta ha ett problem med att skapa kontakt med 

jämnåriga på grund av att de inte haft tillgång till samma meningsskapande sammanhang som 

seende kamrater. Detta på grund av att de inte får någon verbal beskrivning av det som 

kamraterna intresserar sig för. De flesta elever upplever en låg grad av erkännande från sina 

klasskamrater och även från lärarna som särbehandlar dem och därmed ger negativa signaler till 

resten av klassen (ibid). 

 

Något som Söderqvist Dunkers (2011) berör är den känsla som ligger bakom de uttalanden som 

framställs om att elever förlorar de viktiga sociala koder som sker i det relationella samspelet 

människor emellan. På grund av sin synnedsättning går de miste om värdefull information och 

därmed förståelse av sammanhang. Då kan de känna minskad samhörighet och delaktighet. 

Detta är något som Söderqvist Dunkers (2011) fördjupar i sin forskning angående ungdomars 

upplevelser av delaktighet och vilka mekanismer som uppkommer mellan den relation som 

utspelas ungdomar emellan och den mellan ungdomar och vuxna. Söderqvist Dunkers (2011) 

använder sig av begreppen horisontella och vertikala relationer som Janson (2004) använt sig av 
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och utvecklat i sin forskning. De vertikala relationerna kan förstås som ett slags över- och 

underordnande likt det utbyte som sker mellan vuxen med auktoritet och ungdom som står i ett 

beroende förhållande till den vuxne. Men det kan också utspelas emellan barn till barn där det 

seende barnet ska hjälpa ett barn med exempelvis synnedsättning. I och med detta försätter 

barnet med synnedsättning i ett beroendeförhållande till det seende barnet tills det tröttnar på att 

vara den ”hjälpsamme samariten”. Den horisontella relationen är däremot ett tillstånd av 

givande och tagande på jämlika villkor där vuxenvärlden hålls utanför (ibid). 

2.3 Teori 

2.3.1 Careershipteorin 

Vi har valt karriärvalsteorin Careership som grund för uppsatsen då den i sitt ursprung handlade 

om unga i skolväsendet. Teorin handlar mycket om brytpunkter i ett livslopp varav skifte från 

grundskola till gymnasium är en av dessa. 

 

Careershipteorin uppstod som teori 1997 av Phil Hodkinson och Andrew Sparkes. Författarna 

låter sin teori vila på Pierre Bourdieus teori om fält, kapital och habitus som oundvikliga 

aspekter att ta hänsyn till vid individers karriärvalshantering (Hodkinson & Sparkes, 1997). Vid 

tidpunkten för teorins uppkomst fanns vetskap om den sociologiska påverkan som individer är 

en del av jämfört mot den tekniskt rationella valmöjligheten där unga ses som totalt fria agenter 

för sin egen karriärutveckling. Teorin skapades för att söka kunskap i hur dessa val egentligen 

gick till. Tidigare teorier förklarade inte tillräckligt, enligt Hodkinson och Sparkes, att det kunde 

finnas fullt rationella förklaringar till en individs handlande utifrån denna individs 

handlingshorisont trots att omgivningen kan anse att individens beslut verkar till synes helt 

oförklarliga. Dessa beslut benäms som pragmatiska beslut. 

 

Careershipteorin menar att de beslut som individen tar bygger på tidigare erfarenheter i 

individens historia och kulturen individen vuxit upp i. Faktorer som är avgörande är 

klasstillhörighet, kön, tidens värderingar och normer och även det sociala nätverk individen har 

omkring sig. Detta sammantaget bildar bakgrund till de beslut individen tar och det mest 

rationella beslutet kan fattas utifrån individens handlingshorisont (ibid). 
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2.3.2 Betydelsefulla andra 

Begreppet betydelsefulla andra som används inom careershipteorin har sitt ursprung i den 

socialpsykologiska filosofi som G.H Mead, som verkade under början av 1900-talet, skapade. 

Detta teoretiska perspektiv kallas också socialbehaviorism. Fokus för detta perspektiv är att 

människans utveckling i interaktion med andra ständigt förändras. Dels har vi ett I och ett me 

enligt Mead (1995) där det sistnämnda står för det vi i interaktion med andra ändrar i vårt 

perspektiv för att ”se med den andres ögon”. Följden är att vi utvecklar ett föränderligt själv, allt 

för att utveckla delaktighet med andra som delar de värden och normer vi själva känner igen. 

Därmed ändras hela tiden självet och blir en orsak till att en specifik identitet inte är möjlig att 

fastställa. Identiteten utvecklas fortlöpande i samhandling med andra (ibid). Vi tolkar det som 

att vi blir den människa vi är utifrån vem vi är från början men även till viss del av det som sker 

i interaktion med andra. Dessa blir för oss mer eller mindre betydelsefulla. 

2.3.3 Habitus 

Habitus är ”ett system av inlärda och varaktiga dispositioner som strukturerar individens 

varseblivning, preferenser och handling” (Lundahl et al, 2010, s. 25). Habitus kan även liknas 

vid ett slags mått på vad som är bra och dåligt för individen. Det vill säga, det vi inte är vana 

vid tillskrivs inte samma värde som det vi är vana vid (ibid). Till exempel, om vi är vana vid att 

fira midsommar med släkten på en skärgårdsö så blir det en riktig midsommar och det rätta 

sättet att fira. 

 

En individs karriärval är inte deterministiskt utan kan komma att ändras allt eftersom individens 

kapital och habitus förändras (Hodkinson & Sparkes, 1997). Karriärbeslut kan bara förstås 

utifrån individens livshistoria i skenet av påverkan av betydelsefulla andra som befinner sig i 

individens kontext. Hur långt drivna dessa karriärbeslut sedan kan drivas är enligt vissa forskare 

beroende av individens självvärdering (ibid).  

2.3.4 Kapital 

Kapital är materiella och symboliska tillgångar (Broady, 1998). Olika slags kapital kan vara 

socialt (släkt och vänner), kulturellt (så kallad finkultur), ekonomiskt (pengar) och 

utbildningskapital (betyg). Ett kapital är bara ett kapital av det som andra ses som värdefullt 

(ibid). Till exempel när man söker in till gymnasiet blir betygen ett utbildningskapital som man 

använder sig av för att ta sig in. 
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2.3.5 Handlingshorisont 

Handlingshorisont är en estrad där en person kan handla och fatta beslut (Hodkinson & Sparkes, 

1997). Den både möjliggör och begränsar indivdens uppfattning av världen och hens 

valmöjligheter inom denna. Handlingshorisonten utgörs av individens habitus och kapital (ibid). 

2.3.6 Det praktiska och det diskursiva medvetandet 

Lundahl (et al, 2010) skiljer på det praktiska och diskursiva medvetandet där det praktiska 

medvetandet innebär att individen gör val utifrån beprövad erfarenhet. Det diskursiva 

medvetandet aktiveras när individen måste reflektera över sina handlingar. Allt detta 

sammantaget möjliggör att individens habitus kan förändras och därmed kan 

handlingshorisonten utvidgas eller ta en ny riktning (ibid). 

2.3.7 Brytpunkter och rutiner 

Brytpunkter kan förklaras som övergångar eller stopp i en fas i en individs karriärlinje. Från 

början var detta enbart inriktat på karriären men andra forskare har kommit att inbegripa 

brytpunkter i hela livskarriären i en människas liv (Lundahl et al, 2010). Brytpunkterna kan vara 

av strukturell art och kända på förhand, exempelvis att årskurs 9 tar slut. Ett annan strukturell 

brytpunkt kan vara ett arbetsliv som övergår i pension. Det finns också påtvingade brytpunkter, 

exempelvis arbetslöshet eller sjukdom. Förutom detta existerar brytpunkter som individen 

självmant framkallar för att skapa förändring. Det livsrum som individen befinner sig i emellan 

dessa brytpunkter benämns rutiner och grundar sig på tidigare val som individen gjort. Dessa 

rutiner kan upplevas som mer eller mindre lyckade av individen (ibid). Skulle de vara av alltför 

negativ karaktär kan detta i sin tur bidra till ännu en brytpunkt för individen.  

2.3.8 Vårt användande av begreppen 

Vi har försökt att koppla careershipteorins begrepp till de svar vi fått från de ungdomar vi 

intervjuat. Genom att fråga om vilka ungdomarna diskuterat sitt gymnasieval med har vi försökt 

söka svar på vilka de betydelsefulla andra är som varit viktiga för ungdomarna i deras tankar 

inför gymnasievalet. Genom att fråga om föräldrars yrken och ungdomarnas vanor och intressen 

kan vi skapa oss en bild av deras habitus och vilken form av kapital som ingår i elevernas 

”ryggsäck” av erfarenheter och möjligheter till vidare studier. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Undersökningen byggdes som en fallstudie. Fallstudie betyder att man avgränsar sig till ett 

specifikt område, i vårt fall unga med synnedsättning, och inom det området samlar in mycket 

information (Johannesson & Tufte, 2003). Vi kombinerade fallstudien med en kvalitativ metod 

som för oss innebar djupgående intervjuer genom fysiska möten. Kvalitativa ansatser 

kännetecknas av stor flexibilitet och deltagaren kan själv styra intervjun så att ny information 

kommer fram (ibid). Detta är något som vi eftersträvade och därför följde vi inte vår 

intervjumall till punkt och pricka. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, det vill säga 

specificerade frågor men med möjligheten att kunna gå utanför mallen med större frihet. Vi 

ansåg att fokus för vårt arbete främst bestod i att ta reda på de omständigheter som påverkar 

elever med synnedsättning till de val de gör och inte gör samt hur de upplever den studie- och 

yrkesvägledning de fått. 

3.2 Genomförandesteg 

Vi började med att skicka ut missivbrev (se bilaga 2) till de som tidigare fått en förfrågan om att 

medverka i undersökningen. I missivbrevet förklarade vi villkoren för deltagande och 

information om anonymitet och sekretess presenteras. Därefter bokade vi in intervjuer med 

respondenterna och genomförde dessa. Vi transkriberade intervjuerna löpande vartefter de 

fortgick och sedan sammanställde vi dessa och jämförde resultaten. Parallellt med 

intervjuarbetet bearbetade vi litteratur och skrev själva uppsatsen. Efter att vi hade sammanställt 

resultaten från intervjuerna skrev vi analys, diskussion och slutsats. 
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3.3 Urval 

Vårt urval bestod av elever med grav synskada eller blindhet som går i år 9, på gymnasiet eller 

som nyligen avslutat gymnasiet. Dessa elever är utspridda över hela landet, varför vi inte gjorde 

en geografisk avgränsning. Anledningen till vår urvalsgrupp var att de relativt nyligen har gjort 

sitt gymnasieval och vi trodde att de hade det färskt i minnet. Vi ville ha ett elevperspektiv på 

grund av att vi trodde att vi enklast kunde svara på våra forskningsfrågor genom detta 

perspektiv. Vi ville ha en insikt och förståelse i hur unga med synnedsättning själva tänker och 

känner och för att detta skulle vara möjligt kunde vi inte intervjua till exempel lärare eller 

studie- och yrkesvägledare. Vi genomförde fem intervjuer utifrån ett strategiskt val, vilket 

betyder att man medvetet väljer vem som ska delta i undersökningen för att på lämpligast sätt 

besvara forskningsfrågorna (Johannesson & Tufte, 2003). I och med detta strategiska urval 

infinner sig givetvis tanken att dessa ungdomar som väljer att ställa upp gör det på grund av att 

de anser sig ha något att berätta och ha värdefulla synpunkter att dela med sig av.  

 

Vi hittade tre av våra respondenter via en kontaktperson på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten som arbetar med synnedsättning. Hon hade kontakter till elever med 

synnedsättning i Sverige och kontaktade dessa för att höra om de var intresserade av att delta i 

vår undersökning. Vi tog själva kontakt med de elever som svarade positivt till att medverka via 

e-post och telefon. De andra två intervjupersonerna fann vi via Unga synskadades riksförbund. 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingarna vi använde oss av var intervjuer, ljudinspelningar och texter. Vad gäller den 

kvalitativa insamlingen sammanställde vi ett antal frågor (se bilaga 1) där vi försökte få så djupa 

och utförliga svar som möjligt. Vi avsatte en timme för intervjuerna och respondenterna fick 

välja tid och plats då det var av stor vikt att de intervjuade kände så stor trygghet som möjligt. 

Intervjuerna spelades in på diktafon eller mobiltelefon för att därefter transkriberas. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Vår ambition var i första hand inte att presentera några sanningar utan att i mesta möjliga mån 

undersöka hur unga med synnedsättning väljer gymnasieprogram och skola samt hur de 

upplever den studie- och yrkesvägledning de fått inför valet. Intervjufrågornas utformning 
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grundar sig på tidigare forskning och litteratur inom studie- och yrkesvägledning och 

synnedsättningsområdet. Frågorna har vi själva formulerat och de är kopplade till syfte och 

forskningsfrågor. Att sträva efter validitet, det vill säga att mäta det man vill mäta är faktorer 

som är oundvikliga för arbetets giltighet. Reliabiliteten blir likaså viktigt i vårt sökande. Vi har 

strävat efter att skriva våra intervjufrågor så tydligt som möjligt för att i möjligaste mål undvika 

missförstånd. Vi bestämde oss för att använda oss av semistrukturerad intervjumetod framför en 

ostrukturerad metod. Det är inte så att det måste stå mellan dessa två metoder utan många 

intervjuer kan innebära en blandning. Vi är medvetna om att vår närvaro påverkade de vi 

intervjuade liksom att vi påverkades av de vi mötte. På grund av denna påverkan kan därför 

svaren variera utifån kontexten vi befinner oss i utan att för den sakens skull förlora validitet. Vi 

intervjuade unga personer med synnedsättning vilket skärpte till de val av frågor vi ställde på 

grund av att den icke verbala kommunikationen blev begränsad. Detta blev en ny erfarenhet för 

oss och ställde krav på att ytterligare gå igenom våra frågor och attityd. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Vi har haft för avsikt att följa de forskningsetiska riktlinjerna som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet: Vi utgick ifrån detta genom att skicka ut ett missivbrev (se bilaga 2) med 

information och intervjupersonerna fick ge sitt samtycke till att medverka. Vi informerade om 

att alla har rätt att avsluta undersökningen i förtid. Vi informerade om intervjupersonernas rätt 

till anonymitet. Samtyckeskravet: Vi respekterade personens ställningstagande, om personen 

ville delta eller inte. Konfidentialitetskravet: Alla som intervjuades kommer att vara anonyma 

och vi kommer inte heller sprida deras personuppgifter på annat sätt. Nyttjandekravet: Vi har 

informerat deltagarna om att uppgifterna endast kommer att användas i vår uppsats. Vi 

eftersträvade en human människosyn där vi värnade om respekten för varje individ och att inte 

kränka någon.  

 

Alla vi har intervjuat har varit 15 år eller äldre vilket innebär att vi inte har behövt informera 

vårdnadshavare. Enligt Vetenskapsrådet och lagen om etikprövning (SFS 2003:460) står det 

nämligen att barn och ungdomar som noga informerats om undersökningens syfte själva kan ta 

ställning till att medverka i undersökningen. I annat fall skall föräldrar informerats. I vår 

undersökning har en av de intervjuades vårdnadshavare först informerats. 
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3.7 Bearbetning och analys av resultatdata 

Vi har bearbetat vårt datamaterial genom analys av meningsinnehåll. Detta innebär enligt 

Johannesson & Tufte (2003) att man koncentrerar sig på innehållet i datamaterialet, till exempel 

vad som kommer fram i intervjuer. Vi valde efter övervägande att istället för kodord använda 

oss av tematisering genom färgmarkörer när vi bearbetade intervjumaterialet. Slutligen är det 

viktigt att kondensera bort material som inte är centralt enligt forskningsfrågorna (ibid). Vi 

anser att denna metod, analys av meningsinnehåll, passar bäst för semistrukturerade intervjuer. 
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4 Resultat 

4.1 Redovisningssätt 

Vi kommer att redogöra för de framkomna resultaten i denna undersökning under ett eget 

kapitel för att därefter analysera resultaten i nästa kapitel. Intervjupersonernas svar kommer att 

presenteras utifrån olika teman som rubriker. Det kan exempelvis handla om elevernas 

uppfattning om den eventuella prao de haft eller den hjälp de anser sig fått från studie- och 

yrkesvägledare inför gymnasievalet i år 9. Först gör vi dock en kort presentation av personerna i 

vår undersökning, naturligtvis med fiktiva namn. 

4.2 Presentation av personerna i undersökningen 

4.2.1 Alma 

Alma är bosatt i en förort till en storstad i Sverige. Hon är 18 år och går tredje och sista året på 

humanistiska programmet på en kommunal skola i storstaden. Alma är blind sedan födseln men 

kan skilja på ljus och mörker. Hon beskriver sig som en mestadels glad och positiv person med 

stort intresse för språk och att prata och träffa nya människor. Hon tycker också om att skriva, 

gärna poesi. Alma har fått erkännanade för sin skrivkonst och blivit rekommenderad att skicka 

sina alster till ett förlag för att pröva om de kan bli utgivna. Hon skulle gärna ha skrivandet som 

yrke i framtiden. Ingen av Almas föräldrar har akademiska arbeten utan arbetar inom 

hemtjänsten och som chaufför. 

4.2.3 Bella 

Bella är bosatt i en annan förort till en storstad i Sverige. Hon är 16 år och går första året på 

naturvetenskapsprogrammet på en kommunal skola i sin hemkommun. Bella är helt blind, och 

kan inte heller skilja på ljus och mörker. Hon föddes dock med lite syn och kunde se litegrann 

fram tills hon var drygt fem år då läkarna inte kunde göra mer för att rädda hennes syn och hon 
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förlorade den. Som person beskriver hon sig som pratsam, ambitiös, positiv och viljestark. På 

fritiden gillar Bella att röra på sig och tränar en hel del, framförallt på gym. På vintrarna gillar 

hon också att åka slalom och på somrarna att vara ute med båten tillsammans med sin familj. 

Hon har även sysslat med musik från och till i sitt liv. Hon funderar starkt på att läsa 

statsvetenskap på universitetet efter gymnasiet. Bellas mamma arbetar som ekonomiansvarig 

och hennes pappa som konsult. 

4.2.4 Chris 

Chris bor i en medelstor stad i Sverige och är 19 år gammal. Han går andra året på 

samhällsvetenskapsprogrammet på en kommunal skola i hemkommunen men har också gått ett 

år på folkhögskola mellan år 9 och gymnasiet vilket gör honom ett år äldre än sina 

klasskamrater. Chris är helt blind efter en olycka i 10-årsåldern och har även hörselnedsättning. 

Som person beskriver Chris sig som självständig och allmänbildad. På fritiden gillar han att läsa 

och har ett stort intresse för historia och samhällskunskap. Chris skulle gärna arbeta som jurist 

när han blir äldre. Hans mamma arbetar som barnskötare och pappan är svetsare. 

4.2.5 Daniella 

Daniella är 15 år och bor i två olika förorter (skilda föräldrar) till en storstad i Sverige. Hon går i 

år 9 och börjar till hösten gymnasiet där hon har valt samhällsvetenskapsprogrammet på en 

fristående skola i en grannkommun. Daniella är gravt synskadad sedan födseln och har ingen 

ledsyn men ser ljus och mörker. Förutom detta har hon också diagnosen autism. Hon beskriver 

sig som glad, studiemotiverad och samhällsengagerad. På Daniellas fritid är hon föreningsaktiv, 

umgås med kompisar och läser. Hon har förut spelat teater och sysslat med olika 

handikappidrotter. Daniellas drömyrke är psykolog. Hennes mamma arbetar som 

organisationssekreterare och pappan med administration. Båda föräldrarna har en 

synnedsättning. 

4.2.6 Emelie 

Emelie är 21 år och bor i en förort till en storstad i Sverige. Hon tog för två år sedan studenten 

från samhällsvetenskapsprogrammet med språkinriktning på en kommunal skola i storstaden. 

Emelie har ungefär 10% syn och kan därför också se ljus och mörker. Hon beskriver sig själv 

som glad och social och är också musikalisk då hon tidigare spelat piano och sjungit i kör. 

Annars tycker hon om språk och att läsa. Emelies drömyrke är bibliotekarie eller att arbeta i 
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bokhandel. Hennes mamma arbetar inom hemtjänsten och hennes pappa med administrativa 

uppgifter på en tidning. Emelie bor med sin mamma, föräldrarna är skilda. 

4.3 Vad och vilka inverkar på gymnasievalet? 

4.3.1 Föräldrar 

Alma framhåller speciellt sin mamma som ett viktigt stöd i sitt nuvarande liv men även som en 

betydande person att ventilera sina framtidsaspirationer med. Hon tycker att hennes pappa också 

är bra men det är mamman som hon känner har förstått henne bäst och också varit med på alla 

möten med gymnasieskolan. ”Pappa vill att jag ska bli civilingenjör och ekonom”, säger Alma. 

  

Bella berättar att hon har pratat mycket med sina föräldrar inför gymnasievalet och att de också 

har påverkat hennes val:  

J: Hur mycket pratade du med dina föräldrar inför valet och påverkade dom dig mycket? 

B: Ja väldigt mycket, vi pratade framförallt väldigt mycket för dom tycker att det är viktigt 

att man har en bra utbildning å sånt,  och i och med det tycker jag och min bror det också så 

jag frågade. Jag kommer till och med ihåg när jag frågade första gången, pappa om du 

skulle gissa vilken linje tror du skulle passa. Ja natur skulle nog vara rätt bra så berättade 

han om den linjen han hade inte gått den själv. Ja så hörde jag lite från andra sådär så vi 

pratade om det ganska mycket och jag fick ganska mycket och jag fick ganska mycket 

liksom ah jag fick mycket… amen vi satt och bollade mycket ideer liksom. 

Bellas föräldrar har varit mycket involverade i gymnasievalet och följt med på många möten 

med personal från den nya skolan för att allt skulle vara i sin ordning inför gymnasiestarten. 

 

Chris medger till viss del att han har blivit påverkad av sina föräldrar vid gymnasievalet. Han 

hade egna idéer om gymnasiet men föräldrarna pushade på att ”ta det tuffaste jag kunde” och att 

han skulle välja den ”bästa” utbildningen. 

 

Daniella har inte blivit särskilt påverkad av sina föräldrar inför gymnasievalet. Däremot var de 

engagerade och fick Daniella att titta på andra skolor än den hon helst ville gå på, främst för att 

det var en fristående skola. När det gäller val av program hade föräldrarna den inställningen att 

hon skulle gå det hon helst ville men tycker det är bra att Daniella valt något brett. ”Fast om jag 

hade velat gå nåt annat som inte va det hade jag säkert fått”, säger hon. 

 

Emelie minns inte riktigt hur de pratade om gymnasievalet hemma och om hennes föräldrar 

påverkade hennes val. Men hennes mamma följde med på gymnasiemässor och öppet hus och 
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ställde frågor till representanter från skolorna. Det verkar också som om Emelies mamma tyckte 

det vara bra att dottern ville läsa mycket språk. 

4.3.2 Kompisar 

Alma hävdar att en vän till henne haft en viss inverkan på hennes gymnasieval. Vännen hade 

gått ett liknande program och Alma pratade med henne för att höra hur det var att gå där. ”(Hon) 

bekräftade det som syven hade sagt”, säger Alma. 

 

Bella anser sig inte ha blivit påverkad av någon kompis i valet till gymnasiet. Hon medger att 

det var oundvikligt att prata om det i klassen men det faktum att hon sedan länge redan hade 

bestämt sig gjorde att hon inte lät dem styra henne. Bella tänkte dock att det skulle vara roligt att 

hamna i samma klass som någon kompis och av slump så gjorde hon också det. 

 

Chris säger inget nämnvärt om kompisar som påverkade. Han säger dock att det pratades, att 

rykten gick och att hans kompisar uttryckte saker som ”men du som är intresserad av sånt där 

ska väl gå på samhäll”. 

 

Daniella säger att hon har pratat med flera av sina något äldre kompisar inför gymnasievalet och 

även hennes föräldrars vänner. ”Det var rätt skönt för då fick man höra rätt olika saker”. 

 

Emelie säger att hon inte blivit medvetet påverkad i gymnasievalet av någon kompis och hade 

heller ingen äldre kompis som gått där sedan tidigare: 

E: Nej asså jag tror jag har haft , jag har ganska många kompisar som bor utanför 

*storstaden*, men dom har alltså valt helt andra grejer än vad jag har valt. Men ja vi kanske 

diskuterade lite vad vi hade för intressen å så där men vad jag vet så påverkade dom mej 

inte medvetet iaf. 

R: ne…. 

E: Jag har ingen annan kompis så som har läst samma som mej. 

Hon blev avrådd ifrån en bekant att välja barn- och fritidsprogrammet, ”Du skulle läsa nåt som 

kräver lite mer, du är för smart för att gå barn och fritid”, sa hen. 
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4.3.3 Intressen och hobbys 

En av de första sakerna som Alma tänkte på när det var dags att välja till gymnasiet var ”vad har 

jag för intressen?” som blev en viktig faktor i valet av gymnasieprogram. Alma har förutom ”att 

skriva” som drömyrke även översättare av litteratur högt upp på sin lista. 

R: Ja, när du gick i 9:an och skulle välja till gymnaiset (mm). Hur, vad tänkte du då? Vad 

var tankarna? Och om du ville gå på gymnasium eller? 

A: Ja. Det ville jag (ja). Jo, jag tänkte att ”vad är jag bra på? Vad har jag för intressen?” 

(ja). Och så kom jag fram till att... Jag tror det är en själv som liksom måste göra en... 

alltså... men koll bland och ”vad är mina intressen egentligen?”. 

 

Bella säger att hon inte tagit hänsyn till sina fritidsintressen när hon gjort sitt gymnasieval. Hon 

funderade på det i och med att många av hennes kompisar valt idrottsinriktningar och 

estetinriktningar men hon tyckte det var bättre om intressena fick förbli en hobby. Bella tror att 

det kan bli svårt att läsa vidare om man ändrar sig i framtiden och inte vill ha idrott eller musik 

som yrke. ”Vill hellre ha nåt brett”, förklarar hon. 

 

När Chris valde till gymnasiet var det första han tänkte på vilka som var hans intressen och 

valde också program som gick hand i hand med dessa. 

 

Som samhällsengagerad tjej har Daniella haft detta i bakhuvudet när hon valt program. Hon har 

tidigare sysslat mycket med teater och funderade också på om hon skulle välja till en teater- 

eller musikinriktning till samhällsprogrammet, vilket hon valde bort av praktiska skäl. 

 

Emelie har länge varit intresserad av och bra på språk men tror inte att hon medvetet blivit 

påverkad av sitt intresse i valet till gymnasiet. 

4.3.4 Fysisk tillgänglighet 

Alma valde ett gymnasium som inte är särskilt anpassat för elever med synnedsättning och det 

påverkade henne inte heller när hon skulle välja skola. ”Det var mest att jag ville läsa där 

liksom”, förklarar Alma men anser att det är en bra merit att ha gått på en skola som inte är så 

lättillgänglig. 

 

Bella säger att hon inte tänkte på den fysiska tillgängligheten på gymnasieskolan när hon skulle 

söka dit.  

J: Om man tänker då eh.. på tillgänglighet. Menar då lokaler som e anpassade efter nån med 

synnedsättning.. 
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B: ja.. 

J: Va det nåt som du hade med i ditt tänk när du skulle välja gymnasium eller.. 

B: Asså ne faktiskt inte… det e väldigt olika där hur man tänker där. Men jag tänkte inte 

så…. Det är klart jag kollade på folks liksom attityder å sånt där. Det är ju väldigt viktigt att 

saker och ting  fungerar å så. Men kolllade inte så mkt på hur det såg ut. Men när jag väl 

tog mej en titt, sen för det e klart jag gjorde det samtidigt. För det e ju bara plus i kanten att 

det va bra. Så upptäckte jag att det va väldigt bra! Ehh.. å det vart ju bara en bonus. Men 

hade det vart svårt så hade jag nog inte brytt mej utan löst det ändå. 

Chris uttrycker den fysiska tillgängligheten som en avgörande faktor i valet av skola. När han 

hade bestämt sig för gymnasieprogram stod det nämligen mellan två skolor som hade det 

programmet. ”Den andra skolan var ju mycket krångligare”, säger han. Det han tycker om med 

klassrummen, byggnaden, trapphusen och idrottshallen är dess platstillgänglighet. Det enda han 

uttrycker missnöje mot är matsalen som ligger över vägen från skolan. 

 

Daniella tycker att det är skönt att den skola hon har sökt in till är liten, ligger i ett enda hus och 

bara har en våning. Lokalen är också ljus vilket är en fördel för Daniella som ser bäst när det är 

ljust. Hon tror att det kommer att bli enkelt för henne att hitta på skolan. Hon lyfter också fram 

matsalen som en lättnad, att skolan har en egen och att den är liten. ”När man ser dåligt måste 

ofta kommunicera, då är det lättare med små lokaler”, förklarar hon. Den enda som verkar 

jobbigt sett till tillgänglighet är att idrottssalen ligger i ett annat hus och att man ibland 

dessutom reser iväg på idrotten. När Daniella skulle söka gymnasium gick hon tillsammans med 

sin studie- och yrkesvägledare igenom olika skolor. Bland annat undersökte de om 

idrottslektionerna genomförs på skolan och om skolan har en egen matsal eller erbjuder 

lunchkuponger. ”Det är ju viktigare att välja en skola man vill gå på än att den ligger nära”, 

säger hon dessutom om avståndet mellan hem och skola. 

 

Emelie tänkte inte så mycket på den fysiska tillgängligheten när hon gjorde sitt gymnasieval, 

men hon tyckte att det var viktigt att besöka skolan innan skolstart för att ta reda på hur den var 

utformad. 

4.3.5 Prao 

I år 8 gjorde Alma sin prao på en statlig myndighet under två veckor där hon bland annat fick 

sitta i receptionen. Praoplatsen ordnade hon själv. För att få tag på en plats ringde hon runt till 

olika myndigheter och fick till slut möjlighet att göra sin prao på Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). Alma anser inte att praoperioden påverkade hennes gymnasieval 

eftersom hon redan vid den tidpunkten var inriktad på att läsa språk. 

 

Bella praoade i år 8 på en radiostation där hon fick prata i radio vilket hon tyckte var mycket 

roligt. Hon hade själv ordnat praoplatsen genom kontakter. Hon tyckte att praoperioden på sätt 

och vis påverkade hennes tankar kring framtiden då hon hade funderat på att bli journalist. ”Det 
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var absolut ett sätt att prova och se om det var nåt jag ville fortsätta med”, förklarar Bella. Hon 

poängterar dock att hon antagligen hade valt naturvetenskapsprogrammet oavsett. 

 

Chris hade två dagars prao i år 8 på ett bibliotek. Han tyckte att det var roligt och säger att han 

älskar bibliotek men att han är osäker på om det är något han skulle vilja arbeta med i framtiden. 

I år 9 skulle Chris ha varit på två veckors prao men varken hans lärare eller han själv kunde hitta 

något ställe där han kunde göra sin prao 

R: Då ska vi se. Prao. Har du haft nån prao när du gick i nian eller åttan kanske? 

C: Ja. 

R: Hur var det? 

C: Det var väldigt bra faktiskt. Därför jag praoade egentligen inte på traditionellt vis utan 

jag åkte omkring till alla möjliga eh yrkesgrupper och intervjuade dom faktiskt. 

R: Jaha. Var det ditt förslag att du skulle göra det eller? 

C: Ja. 

Chris uttrycker ett visst missnöje med lärarnas insats som inte kunde ordna en ordinarie 

praoplats åt honom:  

”Går man i åttan så... lite stöd kan man ju vänta sig att få” 

I år 8 hade Daniella prao på en taltidning för synskadade den första veckan och på ett 

hjälpmedelsföretag den andra veckan. Hon fick själv söka praoplats med hjälp av sina föräldrar 

då skolan bara erbjöd platser som restauranger och butiker. Daniella tyckte att båda platserna 

var roliga och lärorika att göra sin prao på. Tack vare sin prao har hon fått sommarjobb på en 

radiostation. Daniella tror inte att praoperioden påverkade hennes gymnasieval men tyckte det 

var värdefullt för att lära sig hur det är på en arbetsplats. 

 

För Emelie påverkade praon i år 8 hennes gymnasieval väsentligt. Hon funderade starkt på att 

välja barn- och fritidsprogrammet men kom på andra tankar efter sin prao på en förskola. Det 

var skolan som hade ordnat med praoplatsen efter hennes intressen. 

E: ...men sen så praoade jag på ett dagis eller förskola men jag trivdes inte så jättebra. Jag 

va ju där i två veckor. Det funkade inte riktigt där. Å sen så tappade jag väl intresset för det. 

Det var i åttan som vi praoade sen i nian jag vet inte hur jag kom in på det här med språk 

alltså att jag va intresserad av det. 

R: Precis jag tänkte då..då kan man ju säga att prao hade ju påverkat dig i ditt val? 

E: Ja det gjorde ju det! 
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4.3.6 Atmosfären på skolan och personalens attityd 

En av de viktigaste faktorerna för Alma när hon skulle göra sitt gymnasieval var hur hon 

upplevde stämningen och atmosfären på skolan.  

A: ...och då gick jag till *skola* och *skola* och magkänslan var bara ”nej”. Det kändes 

som det var liksom som det var nåt kyligt. Nej, jag vet inte riktigt (mm) men det var dom 

kommunala skolorna inom *storstaden* som hade humaniora (mm). Och så gick jag hit och 

det var jättebra. Det skiljde sig verkligen, och det var mitt förstahandsval och jag kom in. 

Jag blev så himla glad.  

Den skolan hon sedan valde kändes till en början mycket bra men hon berättar att hon nu tycker 

att lärarna på skolan är stela, opersonliga och distanserade samt att attityden på skolan kan 

kännas negativ. Hon tror att det grundar sig i att det på skolan finns en mycket ambitiös anda. 

”Men jag tycker ändå att det är lite extremt här ibland”, förklarar hon. 

 

Bella tyckte att hon fick ett bra intryck av atmosfären på skolan när hon var där och besökte 

den. Hon pratade med både lärare och elever på skolan och tyckte att folk var allmänt positiva. 

Bella anser att det är mycket viktigt att saker och ting fungerar och uppmärksammade folks 

attityder gentemot henne. ”Kommer det här att funka. Ja, de är öppna, då kör vi. Resten får lösa 

sig längs vägen”, berättar hon att hon tänkte. Hon tyckte att inställningen hos personalen på 

gymnasieskolan var en mycket viktig faktor för henne när hon gjorde sitt gymnasieval. 

 

Chris framhåller också att personalens inställning på gymnasieskolan är viktig. När Chris första 

gången besökte sin kommande gymnasieskola upplevde han den som mycket trevlig och fick en 

god kontakt med rektorn och lärarna verkade bra. Chris förstod att skolan skulle göra allt som 

krävdes för att skolgången skulle fungera för honom, vilket han också upplever att det har gjort. 

Han har ett gott samarbete med sin rektor idag. 

 

När Daniella träffade lärarna och rektorn på gymnasiet förstod både hon och hennes föräldrar att 

det skulle fungera bra för henne att gå där. Hon fick vara med på lektioner och hade flera möten 

tillsammans med ledningen för skolan. Daniella tycker också att gymnasieskolan har samarbetat 

mycket bra med hennes grundskola vilket hon tycker underlättar processen. 

 

Det framkommer inte speciellt mycket i Emelies intervju hur atmosfären och personalens attityd 

på gymnasieskolor påverkade henne. Men hon var på sin valda skola på öppet hus och tyckte att 

den verkade bra. När hon hade blivit antagen hade hon flera bra möten med personalen på 

skolan och olika myndighetsaktörer för att prata om hur man praktiskt skulle lösa vissa saker. 

En lärare läste exempelvis in mycket material trots att man kunde ha scannat in det.  
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4.3.7 Kommunal vs fristående skola 

När Alma skulle välja gymnasium visste hon att hon ville gå på en kommunal skola för att det 

kändes tryggast att gå på en sådan och hon gjorde det även i grundskolan. Hon tänker att 

friskolor kanske inte skulle vara lika frikostiga med hjälpmedel och att hon har hört om många 

friskolor som tvingats lägga ner. ”Men det kanske bara är gamla fördomar man har”, tillägger 

hon. 

 

Bella säger att hon inte tror att det skulle vara varken bättre eller sämre att gå på en fristående 

skola men säger att det var smidigt för henne att välja en kommunal skola då kommunen kände 

till henne och hennes synnedsättning sedan tidigare. ”Men hade jag velat gå i privat skola hade 

jag gjort det. Nu var det bara tillfällighet att den här råkade va kommunal”, säger hon. 

 

Chris tycker likt Alma att det verkade tryggast att gå i en kommunal skola. ”De är tvungna att se 

till mina behov”. Han uttrycker en förståelse för att fristående skolor också är tvungna att se till 

elevens specifika behov, men han tror att de inte är lika ivriga som kommunala skolor att göra 

det. Han skulle gärna ha vetat skillnaden mellan en kommunal och en fristående skola inför sitt 

val. 

 

Daniella har en erfarenhet av kommunen och kommunala skolor som inte de övriga har. När 

Daniella väl var och besökte den skolan i kommunen som hade det program hon ville gå blev 

hon mycket negativt bemött. 

D: Asså det va ganska billiga argument det va liksom vi vet inte vi är inte vana vi har inte 

resurser å sen blir det orättvist om nån elev får mer hjälp än nån annan!! 

R: Va??? 

D: ”Å sen så vet inte vi om Daniella klarar av gymnasiet” sade dom till min mamma som är 

helt blind. ”Det var tur att du klarade av gymnasiet” liksom så att det va inte så bra 

människor liksom.. Det va rektorn  nån studievägledare och skolsköterskan som satt å sa 

dom  här sakerna. 

R: Jaha men herregud. Oj… 

D: Men det är aldrig okej för nån skola tycker jag att.. men det är en sak om en friskola får 

ju tyvärr göra så enligt lag nästan… men en kommunal skola! Då kan man ju verkligen 

börja undra liksom i ens hemkommun dom har liksom ansvar för det liksom. 

R: Javisst..Verkligen! Så där får inte ens friskolorna  heller egentligen säga men sen har 

dom sina ekonomiska skäl å så där men… 

D: Så det va ganska roligt! kommunen ville att jag skulle gå där men ja…så gick inte det.. 

R: Nä det va det jag tänkte det måste jag fråga lite mer om! 
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D: Dom vill ju helst man ska ta en skola i deras kommun vi har faktiskt fritt gymnasieval i 

det här landet då tycker jag samma rättigheter borde gälla för alla. Varför ska jag ta en 

skola i samma kommun om inte alla behöver göra det?! 

D: Jag hade rent teoretiskt kunnat gå på den där skolan men praktiskt med deras inställning 

hade det inte funkat. 

Istället valde hon alltså en fristående skola som hon tycker verkar mycket bra.  

D: Men jag tycker egentligen idén med friskolor är ganska knäpp. 

Emelie har en känsla av att kommunala skolor har lättare att anpassa och vänja sig vid personer 

med funktionsnedsättning, men medger att det bara kan vara en fördom hon har. 

4.4 Upplevelser av studie- och yrkesvägledning 

4.4.1 Individuell kontakt med studie- och yrkesvägledare 

Alma är mycket nöjd med sin kontakt med studie- och yrkesvägledaren i grundskolan.  

A: ...alltså jag kände verkligen att vi hade många möten (mm) där liksom hon... Hon var ju 

sakkunnig (mm) och det är viktigt att hon känner till liksom allt, alla som jag som gravt 

synskadad då behöver för det är inte alltid så att man känner till sånt själv (nej). Jag kände 

inte till hälften (nej). Men alltså det viktigaste är nog ändå tror jag är alltså att man ha 

många möten, att man pratar (mm). Och, ja, sammankopplar olika myndighetspersoner 

(mm precis) så det inte blir så att nån säger det och så säger nån annan det där. 

Alma och studie- och yrkesvägledaren diskuterade olika idéer med varandra och kom 

gemensamt fram till vilket program som skulle passa bäst och tittade på skolalternativ för detta. 

Alma fick också mycket fysiskt material som översatta gymnasiekataloger.  

A: Träffas man enskilt kan man som funktionshindrad specificera sina behov och önskemål 

så det är viktigt. 

Bella hade ingen kontakt alls med sin studie- och yrkesvägledare på högstadiet. Anledningen till 

detta säger hon vara att hon fattade sitt gymnasieval helt på egen hand och hade en stark 

målbild. Bella ansåg inte att det fanns något behov av att träffa studie- och yrkesvägledaren då. 
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Chris tycker att kontakten med sin studie- och yrkesvägledare i grundskolan var dålig. Dels fick 

han inte träffa henne förrän vårterminen i år 9 och Chris upplevde inte att han fick ut speciellt 

mycket av att träffa henne.  

C: ...hon hjälpte mig så här med papper, kryssa i och allt det där (..) och där stannade 

egentligen hennes roll faktiskt. För hon visade inte alternativen så mycket med det här med 

vilka skolor det är. Nej, men vad är skillnad på friskola, vad jag kunde ha fått om jag valt 

nån friskola. Ta reda på sånna saker. Det gjorde hon inte då. Hon klarade ju inte av det där. 

Ehm... så rollen är ju lite under kritik tycker jag. 

C: Valet blev enklare eftersom det inte var så mycket alternativ på det viset, man fick inte 

veta vad man valde bort. 

Daniella är mycket nöjd med kontakten med sin studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Hon 

var skeptiskt till att överhuvudtaget boka ett möte efter negativa erfarenheter från 

myndighetspersoner och lärare. Men Daniella tyckte att studie- och yrkesvägledaren förstod 

henne mycket bra och att valet blev mycket enklare tack vare mötet. ”Hon lyssnade verkligen, 

hon va en sån där toppenperson!” berättar hon och är extra nöjd med att de gick igenom olika 

skolor tillsammans. Daniella är också tacksam att studie- och yrkesvägledaren inte gissade sig 

till saker utan tog reda på det hon inte visste och hörde av sig senare med besked. 

 

Emelie är nöjd med den vägledning hon fick från sin studie- och yrkesvägledare i år 9. De hade 

flera samtal tillsammans och studie- och yrkesvägledaren följde med till skolan som Emelie 

ville välja för att undersöka den närmare. ”Alltså för att jag hade en synnedsättning och så där så 

ville jag ju kolla lite hur det såg ut och så där. Så det var väl ett jättebra initiativ”. Det var 

studie- och yrkesvägledaren som föreslog den här skolan som Emelie sedan valde. 

4.4.2 Information i grupp 

Alma fick information i helklass under en speciell vecka i nian då tid ägnades åt att diskutera 

gymnasievalet och framtiden. Utöver detta var även personer inbjudna till skolan för att berätta 

om sina olika yrken. ”Men det är även bra att man är med i klassen så att man inte blir alltför 

segregerad. Jag tror det är viktigt att man får känna sig som en i mängden menar jag.” 

 

Bellas klass fick en hel del information från studie- och yrkesvägledaren i helklass: 

B: Jo det va ganska mkt information i  hela klassen å den va jag ju med på naturligtvis. Det 

va ju mycket praktiskt. Jag va ju tvungen att söka som vilken annan dödlig som helst. Det 

va ju mkt så här ; så här gör man .. så här tänker man…å dom här programmen finns, gick 

igenom programmen, gick in i den här gy-antagningen när vi skulle antas. Åh.. ja.. bollade 

ideer. 
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Chris berättar att studie- och yrkesvägledaren kom in i klassen och informerade ibland och 

berättade även att de elever som ville fick komma till henne på individuella samtal. Vad 

informationen i helklass handlade om framgår inte. 

 

På Daniellas skola kom en extern studie- och yrkesvägledare och föreläste om gymnasiet, någon 

som hon beskriver som ”en riktigt gammal surgubbe” som sa rätt upp och ner vad vissa 

individer borde välja och inte välja. ”Är du dålig i skolan eller går i specialgruppen då ska du 

inte välja samhälle eller natur för då klarar du inte det. Då ska du nog gå bygg”, återberättar 

Daniella. Första dagen i år 9 fick Daniella och hennes jämnåriga göra ett gymnasietest som hon 

förklarar som ”konstigt” samt att de fick höra om skolorna i kommunen. ”Det var väl lite 

halvdåligt planerat”, säger hon. 

 

Emelie minns inte om de i klassen hade någon information i grupp inför gymnasievalet. 

4.4.3 Andra studie- och yrkesvägledande aktiviteter 

Istället för prao i år 9 hade de på Almas skola en aktivitetsvecka om framtida studier och yrken. 

Då fick de bland annat göra självporträtt, träffa yrkesverksamma och ”försöka komma 

underfund med vad jag vill”. Detta tyckte Alma var en mycket bra vecka. 

 

Bella minns att hennes klass i år 8 hade ett litet skolarbete där de skulle ta reda på fakta om ett 

yrke som de själva fick välja. Hon valde journalist inför sin prao som var på en radiostation och 

tyckte det var en perfekt uppgift inför detta även om alla inte tog uppgiften på allvar. Utanför 

skolan har Bella varit på så kallade årskursbesök anordnade av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten där personer som är lika gamla och har synnedsättning träffas en vecka om 

året och går en utbildning tillsammans. I år 8 eller 9 berättar hon att det var ”Tema gymnasiet” 

och Bella har med andra ord fått lite extra stöd genom ”synskadevärlden”, som hon kallar det. 

 

Chris minns bara mycket svagt vilka aktiviteter kring studier och yrken som var i grundskolan. 

Han minns att de pratade en hel del om yrken på samhällskunskapen och att bland annat polisen 

kom till skolan för att föreläsa. 

 

På Daniellas skola har de haft några föreläsare på skolan som representerat olika yrkesgrupper, 

något Daniella inte verkar alltför exalterad över: 

D: ...alltså många skolor har en förmåga att få lite konstiga föreläsare. Vi fick gå runt och 

lyssna på massa människor med konstiga jobb å konsulter å sånt, så jag och min kompis 

satt mest å fnissade hela lektionen. Det va så här jättemånga konstiga människor, vissa va 

väldigt intressanta men vissa va såhär;  ”jaja du jobbar med nåt inom banken e allt jag 

förstår.” 

R: Ja det finns ju så många olika jobb…. 
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D: Ja å vissa e bättre på att prata om sina jobb så att man förstår men, Det är bra att man gör 

sånt. Men det hade varit roligare om dom tagit mycket mer olika jobb. 

R: ...blanda 

D: Ja men nu var det mycket samma sorts jobb, så man ba: ”jag har hört det här förut!Du 

gick också ekonomi på gymnasiet! Du med...” 

R: Jaa du känner inte så här ekonomi Wow! Eller…? 

D: Om en person har gått ekonomi så är det kul men om tjugo personer har gjort det blir det 

så här segt! 

Emelie minns inte om hon medverkat i några andra studie- och yrkesvägledande aktiviteter. 

4.5 Tips till studie- och yrkesvägledare! 

Vi bad våra intervjupersoner om tips till studie- och yrkesvägledare som har eller kan komma 

att få en elev med synnedsättning på sin grundskola. Nedan följer en sammanfattning på vad de 

sa. 

 

 Var inte rädd för att ta kontakt med eleven och ha ett öppet sinne. Se möjligheter istället 

för hinder. 

 

 Se individen bakom synnedsättningen och var noga med att inte generalisera. Alla har 

unika egenskaper och mål.  

 

 Börja med studie- och yrkesvägledningen i god tid! Eleven kan behöva göra sitt val 

mycket tidigare än sina jämnåriga (och få ett förhandsbesked) för att vara säker på att 

gymnasieskolan hinner förbereda skolstarten, anställa en resursperson, köpa in 

hjälpmedel och läroböcker med mera. 

 

 Anordna flera möten tillsammans med eleven där ni bland annat diskuterar elevens 

särskilda behov men också vägledning och information om gymnasiet. Mer specifikt 

framkom: 

- att fråga vad eleven är intresserad av och komma med förslag och råd kring 

gymnasieprogram och skolor 

- vikten av att visa på vad man väljer bort när man väljer ett visst program 

- tipsa om webbplatser med tester som visar vilket yrke som passar personen 
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 Se till att information om gymnasiet finns lättillgängligt för eleven, antingen på webben 

eller i punktskrift. 

 

 Anordna möten med myndighetsaktörer för att dela upp arbetsuppgifterna och minska 

risken för missförstånd. Var tydlig mot eleven vad denne förväntas ordna på egen hand. 

 

 Ha en god kontakt med gymnasieskolorna på orten och i synnerhet den specifika 

gymnasieskolan när eleven har valt denna. 

 

 Ta med eleven till gymnasieskolor som hen kan tänka sig gå på. Titta extra på den 

fysiska tillgängligheten och hur personalens inställning är. 
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5 Analys 

5.1 Föräldrars och kompisars inverkan på gymnasievalet 

Alla ungdomarna framhåller sina föräldrar som några man diskuterar mycket med om 

gymnasievalet och flera säger sig också ha blivit direkt påverkade av sina föräldrar i valet. Detta 

är något som också Mattson Ottosson (2008) kommer fram till, att föräldrarna är en stark 

påverkan i valet till gymnasiet. Vad nästan alla har gemensamt är att någon eller båda 

föräldrarna velat att barnen ska gå något ”bra” och ”brett”, vilket vi tolkar som ett 

högskoleförberedande program. Men de säger också att föräldrarna har varit stöttande och att de 

flesta nog skulle ge sitt medgivande till vilket gymnasieprogram som helst. Vi kan se ett tydligt 

samband mellan det Skolverket (2012) skriver, att familjen är väsentlig som stöd under tiden för 

gymnasievalet och det som framkommer i intervjuerna. Det verkar dock som att föräldrarna har 

varit mer engagerade i valet av program än i valet av skola. Hos en av ungdomarna ser vi en 

avvikelse då han har föräldrar som verkar mer pådrivande än stöttande. Enligt careershipteorin 

kan karriärbeslut förstås utifrån individens påverkan av betydelsefulla andra som befinner sig i 

individens närhet (Hodkinson & Sparkes, 1997). Till dessa vill vi räkna in ungdomarnas 

föräldrar som kanske är extra viktiga med tanke på alla de möten som måste göras med 

gymnasieskolan innan skolstarten. Samtidigt framkommer i intervjuerna med 

intervjupersonerna hur gymnasievalet dels är en strukturell brytpunkt enligt careershipteorin 

men vi tycker oss skönja en avgörande brytpunkt mot en ny period i livet. Ett stort avstamp mot 

vuxenvärlden och en möjlighet att frigöra sig från föräldrar och tidigare skolrutiner. En 

övergång till den vuxna och blivandet av en självständig individ med siktet inställt på framtiden. 

 

Majoriteten av ungdomarna har föräldrar med icke-akademiska arbeten. Lovén (2000) beskriver 

i sin avhandling hur föräldrars utbildningsbakgrund och klasstillhörighet är en avgörande faktor 

till elevens val till gymnasiet. Detta påstående stämmer inte in på de flesta ungdomar vi 

intervjuat. De har utifrån sin funktionsnedsättning fått göra sina val utifrån andra premisser. Det 

faktum att de inte ser är avgörande till att yrkesprogram faller bort ur elevens handlingshorisont, 

tror vi. 18 gymnasieprogram komprimeras därmed till de sex som är högskoleförberedande 

enligt denna tolkning. I ett av fallen ser vi ett tydligt samband med hur individens habitus hjälpt 

till att utöka elevens handlingshorisont mot ett mer otraditionellt val bland de 

högskoleförberedande programmen hos elever med synnedsättning, nämligen 

naturvetenskapsprogrammet. Den handlingshorisont som eleven har innefattar fler 

valmöjligheter än de övriga ungdomarna vars habitus är mer färgat av en uppväxt med föräldrar 

som har icke-akademisk bakgrund. Det vill säga om det ingår som en naturlig del i ens uppväxt 

att studera på högre nivå är det mer självklart att det ingår i ens handlingshorisont. 
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Vi ser ett tydligt mönster där ungdomarna diskuterat gymnasievalet med kompisar, men inte 

anser sig ha blivit påverkade av dem. Skolverket (2012) och Lovén (2000) kommer också fram 

till att kompisar är betydelsefulla för att diskutera gymnasievalet med. Mattsson Ottosson 

(2008) kommer fram till att kompisar påverkar betydligt mindre än föräldrar vid gymnasievalet, 

vilket vi utifrån vårt resultat tolkar som överensstämmande. Enligt careershipteorin kan 

karriärbeslut förstås utifrån individens påverkan av betydelsefulla andra som befinner sig i 

individens närhet (Hodkinson & Sparkes, 1997). Vi räknar därför inte in kompisar som 

betydelsefulla andra för dessa ungdomar i och med att de inte anser sig bli påverkade av dessa. 

5.2 Annat som inverkar på gymnasievalet 

Vad gäller intressen skiljer sig åsikterna åt där tre av ungdomarna valde gymnasieprogram 

utifrån intresse och de andra två inte tog hänsyn till detta. Enligt Lovén (2000) är intresset en 

stor drivkraft vid gymnasievalet och många väljer efter detta. Vi kan här se en likhet mellan vårt 

resultat och tidigare forskning i och med att de flesta eleverna tagit hänsyn till sitt intresse. 

Däremot ser vi stor skillnad mellan detta och careershipteorin som inte lägger något större fokus 

på intresse vid en individs karriärbeslut. 

 

Bara en av ungdomarna ansåg att den fysiska tillgängligheten var en avgörande faktor i valet av 

gymnasieskola. Övriga ansåg att det var betydelsefullt men inte det primära. Enligt Skolverket 

(2008) är tillgänglighet en viktig faktor som ungdomar med funktionsnedsättning och deras 

föräldrar tar hänsyn till vid gymnasievalet. Vi ser inte att tillgängligheten påverkar själva valet, 

men att det naturligtvis är viktigt när eleven väl börjat på skolan. Övergången från grundskolan 

är en strukturell brytpunkt enligt careershipteorin. Innebörden av denna brytpunkt tolkar vi som 

en än mer avgörande brytpunkt för en elev med funktionsnedsättning då också fler aspekter står 

på spel för en lyckad övergång. Med fler aspekter avser vi det som Dunkers Söderqvist (2011) 

skriver om i och med begreppen vertikala och horisontella relationer. Horisontella relationer är 

viktiga för att ungdomarna ska kunna samhandla med varandra utan inblandning av vuxna. 

Denna horisontella relation är avgörande för att eleven med synnedsättning ska känna sig som 

en i gruppen, känna delaktighet. Tack vare en god fysisk tillgänglighet kan en elev med 

synnedsättning delta på samma villkor som övriga vilket gynnar delaktigheten (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2013). Att känna delaktighet tror vi gör att individer växer, nya rutiner kan 

läras in och individens habitus kan ändras på det sätt som careershipteorin menar är möjligt.  

 

I våra resultat framkommer att endast en av de fem eleverna påverkades av sin prao och det var i 

negativ bemärkelse, alltså att valet inte blev det planerade efter praoperioden. Vi kopplar detta 

till careershipteorin där det praktiska medvetandet innebär att man har prövat och vet 

(Hodkinson & Sparkes, 1997). Men också till det diskursiva medvetandet som innebär att man 

måste reflektera över sina handlingar. Inom careershipteorin menar man att individens habitus 

därmed kan ändras till skillnad mot den som urprungliga innebörden som något fast som inte 
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kan ändras (Broady, 1998). Följden av att ens habitus kan ändras blir att individens 

handlingshorisont utvidgas eller tar en annan riktning (Hodkinson & Sparkes, 1997). Kan det till 

och med vara så att själva praoerfarenheten kan bidra med ökad insikt och ett lärande av nya 

rutiner leder till att en ny brytpunkt kan inräffa och nya rutiner kan omprövas av individen? 

Samtliga av de intervjuade betonar vikten av att atmosfären och skolans attityd framstår som 

positiv och välkomnande. Det framträder i alla intervjuer som själva basen för att gymnasietiden 

ska upplevas som positiv och möjlig att genomföra. Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla 

skolor ett ansvar att ta emot elever med funktionsnedsättning. Men som Daniella säger tror vi 

inte att det fungerar bra för eleven att börja på en skola som har en negativ inställning till eleven 

och dess särskilda behov. Skolverket (2008) skriver hur viljan att hitta lösningar karaktäriserar 

ett gott bemötande och att ett gott bemötande är avgörande för att eleven ska känna sig 

välkommen till berörda skola. Tidigare studier visar att skolor har svårigheter att skapa 

delaktighet för elever med funktionsnedsättning (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013). Termen 

delaktighet framstår som ett närbesläktat begrepp som bör nämnas här. Om vi som människor 

blir bekräftade och ingår i en samhandling känner vi oss mer delaktiga och ingår i ett 

gemensamt aktivitetsskapande (Söderqvist Dunkers, 2011).  

 

Alma, Bella, Chris och Emelie valde alla kommunala gymnasieskolor framför fristående sådana. 

Bara Daniella valde en fristående gymnasieskola. De ungdomar som valt kommunal skolan har 

gjort det för att de trott att det varit tryggast så, främst på grund av att de har en känsla att de 

kommunala skolorna är mer frikostiga med hjälpmedel och anpassningar. Det vill säga att 

eleverna tror att de kommunala skolorna har en större vilja att med sitt ekonomiska kapital 

hjälpa dem. Vi tolkar det också som att den kommunala skolan framstår som ett tryggare val i 

och med elevernas praktiska medvetande eftersom alla ungdomar har gått i kommunal 

grundskola. Det ger en kunskap som bygger på beprövad erfarenhet, alltså praktiskt 

medvetande. Detta trots att båda skolformerna har krav på sig att anpassa skolmiljön efter 

elevens särskilda behov (Skolverket, 2008). Kan det vara så att den osäkra inställningen hos 

elever och föräldrar till friskolor grundar sig i den senare tidens nedläggningar och 

mediaskriverier om ägare som tagit ut vinst för eget bruk? Daniella är den enda som har både 

praktiskt och diskursivt medvetande då hon fick reflektera över det val hon från början tänkte 

göra. 

5.2.1 Autonomitet/Offerroll 

Efter de intervjuer vi genomfört framkommer ett gemensamt drag hos de intervjuade. Oavsett 

personlig läggning hos de intervjuade, det vill säga att vare sig individen är en person med mer 

inåtriktad eller utåtriktad personlighet framträder en person med hög grad av autonom, 

självstyrande, kapacitet. Detta gäller individens uppfattning och kunskap om vad en person med 

synnedsättning i allmänhet men framförallt de själva i synnerhet behöver av skolan, vägledning 

och lärare för att göra skolarbetet men också umgänget med jämnåriga så bra som möjligt. Det 

framträder i samtliga intervjuer ett visst mått av frustration av att bli förbigången och inte alltid 

lyssnad på. Vi tolkar det som en insikt som respondenterna tidigt har fått lägga till i sitt habitus. 
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5.3 Studie- och yrkesvägledning inför gymnasievalet 

De flesta ungdomarna i undersökningen är nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fick 

inför gymnasievalet. De är speciellt nöjda med att studie- och yrkesvägledaren har lyssnat, varit 

kunnig och tillgodosett deras behov. Vi ser en stor likhet med Lovén (2000) som kommer fram 

till att studie- och yrkesvägledaren ska vara trevlig, bry sig om och ha kunskaper. En av 

intervjupersonerna var missnöjd med studie- och yrkesvägledning på grund av att hen 

efterfrågade betydligt mer information och stöd och hade också gärna sett att studie- och 

yrkesvägledaren kallat honom till möte tidigare. Kanske beror detta på den tidsbrist som finns 

hos många studie- och yrkesvägledare (Lovén, 2000). En av personerna som intervjuades hade 

inte alls träffat studie- och yrkesvägledaren i grundskolan och ansåg sig inte heller behöva det. 

Här kan vi se en likhet från forskning som säger att 10 % inte önskar att det finns en studie- och 

yrkesvägledare på skolan (ibid) vilket en av våra intervjupersoner (20 %) inte heller hade önskat 

tolkar vi det som. 

 

Vad det gäller information i helklass ser vi det som en aktivitet som förutom ska bidra med 

information även manifesterar klassen som en gemensam grupp som tillsammans är på väg att 

lämna ett stadium för ett nytt. Med andra ord en brytpunkt som är av strukturell karaktär. Alma 

beskriver i sin berättelse hur hon påtalar vikten av att känna sig som en i gruppen, att känna 

delaktighet. Detta styrker det som Szönyi & Söderqvist Dunkers (2013) anser, att för att känna 

delaktighet måste elever med synnedsättning ges möjlighet att delta i samma aktiviteter som 

andra.  

 

Vi anser att man som studie- och yrkesvägledare kan använda careershipteorin genom att 

förhålla sig till att individen är påverkad av habitus, kapital, handlingshorisont och 

betydelsefulla andra när denne funderar över sina val. Man kan göra detta genom att utmana 

eleverna att tänka på utbildningar och yrken som ligger utanför sin handlingshorisont. Studie- 

och yrkesvägledaren kan även utbilda eleverna i reproduktion av föräldrars yrkesbanor och få de 

att förstå att det finns en bakomliggande orsak till de val vi gör. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatet 

Vi ville med denna studie ge en inblick i hur unga med synnedsättning och deras situation kan 

se ut när det gäller att välja gymnasieprogram och skola, då vi inte funnit någon tidigare 

forskning inom detta. Det finns tidigare forskning inom både området unga med synnedsättning 

och hur elever väljer till gymnasiet men ingen kombination av dessa två varför studien blir unik 

i sitt slag. Det var mycket vi ville undersöka och många frågor vi ville ställa men vi valde att 

avgränsa oss till de frågorna som kändes mest relevanta för oss som studie- och yrkesvägledare. 

I intervjuerna talade ungdomarna mycket om bland annat problem med hjälpmedel och 

svårigheter med kompisar. Detta berörde oss men vi valde att inte ta med i uppsatsen då vi ville 

fokusera på gymnasievalet och studie- och yrkesvägledning. I och med att vi endast intervjuade 

fem elever hade resultatet kunnat bli annorlunda om vi intervjuat flera med andra erfarenheter 

och åsikter. Vi kan på grund av så få intervjupersoner naturligtvis inte presentera några 

generella sanningar, men vi kan få en inblick i vars och ens unika berättelse. Våra resultat 

stämde till viss del överens med den tidigare forskning som finns om ungdomars gymnasieval, 

men det kom även fram nya upptäckter, till exempel hur viktig atmosfären är på skolan och 

personalens inställning till eleven. Vi har ingen anledning att misstro det som ungdomarna 

berättade i intervjuerna men det är ett faktum att det för tre av dem var en tid sedan de gjorde 

gymnasievalet. Det kan vara så att mycket har fallit ur glömska och att ungdomarna kanske har 

tillrättalagt svaren utifrån så de tror att det var. Från början ville vi ha intervjupersoner som gick 

första året på gymnasiet då vi tror att de hade kommit ihåg bättre om hur deras tankar gick kring 

gymnasievalet. Men på grund av svårigheter att finna intervjupersoner fick vi gå lite utanför 

detta. Vad gäller forskningsfrågorna skulle vi ha velat tona ned fråga två om studie- och 

yrkesvägledningen då det kändes aningen framtvingat eftersom vi går på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. Det var också svårt att koppla forskningsfrågan till vald teori. Vi 

hade fortfarande velat undersöka betydelsen av studie- och yrkesvägledning men mer i periferin. 

6.2 Metoden 

Vi ansåg att en kvalitativ metod var lämplig tack vare att vi ville ha så djupa svar som möjligt 

och få en så god insikt som möjligt i unga med synnedsättnings situation i förhållande till 
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gymnasievalet som är en strukturell brytpunkt. Däremot hade vi kunnat koppla vår valda teori 

mer till intervjufrågorna för att lättare kunnat analysera resultatet.  

 

Ett dilemma som uppstod var när vi skulle bearbeta resultaten vara att hålla intervjupersonerna 

anonyma då ”synskadevärlden” är relativt liten och de flesta känner till varandra. Vi har på 

grund av detta uteslutit viss information som vi tror direkt kan kopplas ihop med personerna och 

röja deras identitet. 

 

Det skulle också varit intressant att göra denna studie med ett större urval av intervjupersoner. 

Undersökningen skulle kunna inledas genom enkäter för att jämföra likheter och skillnader i 

svaren för att därefter, genom exempelvis djupintervjuer, söka svar på de uppkomna 

frågeställningarna. 

6.3 Framtid 

I och med att kopplingen mellan unga med synnedsättning och kommande studier/yrke är ett 

relativt outforskat område ser vi det relevant med fortsatt forskning inom ämnet. Under studiens 

gång kom vi på ett flertal intressanta frågeställningar: 

 

 Hur påverkar självkänslan och självskattningen de val som en ung med synnedsättning 

gör? 

 

 Hur arbetar studie- och yrkesvägledare med unga med synnedsättning? 

 

 Hur ser övergången ut mellan gymnasiet och högre studier/arbete för en individ med 

synnedsättning i Sverige? 
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7 Slutsats 

7.1 Vilka omständigheter och vilka betydelsefulla personer spelar in när ungdomar med 

synnedsättning gör sitt gymnasieval?  

I vår studie har det kommit fram att det främst är gymnasieskolans bemötande som är 

betydelsefullt för eleven när hen ska göra sitt val av gymnasieskola. Trots att alla skolor måste 

ta emot elever med funktionsnedsättning och anpassa skolmiljön efter eleven har det visat sig att 

bemötandet kan variera stort mellan skolor. Fysisk tillgänglighet och intresse har i viss mån 

visat sig ha påverkat eleverna medan däremot prao nästan inte påverkar alls. Att skolan är 

kommunal har också visat sig ha stort värde för eleverna. 

 

Föräldrarna visar sig vara ett viktigt stöd och en påverkansfaktor i val av gymnasieprogram och 

i viss mån skola. Kompisar har inte lika stor inverkan på elevens gymnasieval. 

7.2 Hur upplever ungdomar med synnedsättning den studie- och yrkesvägledning de fått 

inför gymnasievalet? 

De flesta är nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fått inför valet. En av eleverna var 

dock missnöjd och en annan elev hade inte fått någon studie- och yrkesvägledning alls då hen 

inte önskat detta. Många anser att det finns brister och har själva lämnat förslag på vad en 

studie- och yrkesvägledare kan tänka på i arbetet med elever med synnedsättning.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Hur gammal är du? 

Var bor du? 

Hur skulle du beskriva dig själv? 

Berätta lite om din synnedsättning (ser lite, helt blind etc.) 

Vilket år går du på gymnasiet? 

Vilket program läser du? 

 

2. När du gick i 9:an och skulle välja till gymnasiet, hur tänkte du då om vad du skulle välja? 

(Föräldrar? 

Syskon? 

Tillgänglighet? 

Intressen? (Drömyrke) 

Kompisar? 

Prao? 

Studiebesök? 

Annat?) 

 

3. Inför ditt gymnasieval i år 9, hur såg din kontakt ut med studie- och yrkesvägledare? 

 

När träffade du denne första gången? Hur många gånger träffade du denne enskilt? Sökte du 

upp denne själv eller blev du kallad?  

 

Fick du något (fysiskt) material angående gymnasievalet? (t.ex. gymnasiekatalog i punktskrift 

etc.) Vilka källor använde du för att ta reda på information om gymnasiet? 

 

Kände du att du fick någon hjälp? Blev valet enklare? 

 

Vilka förväntningar hade du på studie- och yrkesvägledaren? Infriades dessa?  

 

Var det någon annan på skolan (t.ex. lärare) som hjälpte dig inför ditt val? 

 

Hade ni på din grundskola någon aktivitet i helklass som handlade om framtida studier eller 

yrken? 



 

 

Bilaga 2. Missivbrev 

 
 

Gymnasievalet bland elever med synnedsättning 

 

Vi är två blivande studie- och yrkesvägledare, Ramona Nyström Idevik och Jessica Hultgren 

och vi går på Stockholms universitet där vi läser vår sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. 

 

Vi skriver nu vårt examensarbete/C-uppsats. Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på hur 

unga med synnedsättning tänker när de gör sitt gymnasieval och hur studie- och 

yrkesvägledningen upplevs. 

 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om Du ville medverka i en intervju. Intervjun skulle vi vilja 

genomföra antingen genom att träffa dig vid ett tillfälle i Stockholmsområdet eller via ett 

telefonsamtal. Vi skulle vilja genomföra intervjun någon gång mellan vecka 15 och 18. Vi 

räknar med att den tar mellan 30 och 60 minuter. 

 

Vi har valt att undersöka denna fråga via enbart intervjuer. Till urvalsgruppen har vi avgränsat 

oss till unga med synnedsättning som går eller nyligen avslutat på gymnasiet. 

 

Vi garanterar att alla medverkande kommer att vara anonyma, samt att denna undersökning 

givetvis är helt frivillig och kan avbrytas när som helst under intervjuns gång. Vi vill gärna 

spela in intervjun för att vi själva ska kunna lyssna på den efteråt. Så fort undersökningen är 

avslutad kommer allt ljudmaterial att raderas.  

 

Har du några frågor, eller om du vill diskutera något som rör undersökningen så tveka inte att 

höra av dig till oss. 

 

Tack på förhand! 

Din medverkan är viktig! 

 

Med vänliga hälsningar  

Ramona N. Idevik och Jessica Hultgren 

  

Vid frågor kontakta: 

Ramona Nyström Idevik   Jessica Hultgren



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


