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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad som händer med 

Gymnasiesärskolans elever efter avslutad utbildning. Jag vill med detta examensarbete 

belysa hur verkligheten hur ser ut för dessa elever som har lika stora drömmar som du 

och jag. En dröm om att få ett arbete inom den bransch, för vilken det yrkesförberedande 

program de har läst på Gymnasiesärskolan har förberett dem.  

 

Jag har träffat elever från särskolans yrkesförberedande Hotell- och Restaurangprogram, 

skickat frågeformulär till f d särskoleelever samt gjort två intervjuer med två personer 

som har lång erfarenhet inom respektive bransch. Resultatet visar att det är svårt för 

dessa elever att få ett vanligt avlönat arbete utan bidrag, det är nästan omöjligt. Eleverna 

har inte de bästa förutsättningar i en bransch som är oerhört stressig idag. Branschen 

hinner inte med ungdomarna med funktionshinder, även om de bara har ett mindre 

handikapp. Men studien visar ändå att ungdomarna har drömmar och drömmarna finns 

kvar efter avslutad examen. Med hjälp av fortsatta studier i ämnet skulle jag vilja 

konstruera det optimala utbildningssystemet för elever med funktionshinder. Jag skulle 

vilja skapa en kombinerad skola och arbetsplats för elever i form av ett hotell och en 

restaurang, där eleverna efter avslutad skolgång skulle erbjudas ett arbete. 

Nyckelord: Funktionshinder, Gymnasiesärskola, arbete. 
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1. INLEDNING 

Vad är normalt? Vem bestämmer det? 
 

Målet är att låta de utvecklingsstörda uppnå en tillvaro så nära den normala som 

möjligt Som jag ser det innebär normaliseringsprincipen sålunda att man sålunda 

att man för de utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor 

så nära samhällets gängse som möjlig. (Nirje,B, s 49, 2003).  

 

De utvecklingsstörda är i grunden lika ”normala” som du och jag även om de 

måste kämpa med ett handikapp. En människa är först och främst en människa, 

handikappet är sekundärt. Ett barn är först och främst ett barn, först i andra hand 

ett barn med synskada eller utvecklingsstörning. En vuxen är framför allt en man 

eller kvinna i en social miljö – ingenjör, arbetare, idrottsman – och först i andra 

eller tredje hand funktionshindrad, döv, förståndshandikappad osv. ”We are 

people first”. (a.a, s 92). 

 

Vad gör särskoleleverna efter avslutad utbildning? Får de några arbeten med lönebidrag 

eller aktivitetsstöd, eller kanske får de ett ”vanligt arbete” som du och jag? Ja, det var 

många intressanta frågeställningar jag hade när jag skulle börja skriva mitt 

examensarbete i ämnet. 

 

I detta arbete har jag valt att följa eleverna från Särskolans 4-åriga Hotell- och 

Restaurangprogram. Dessa elever skall efter avslutad examen möta en bransch som 

arbetar i ett högt arbetstempo, där stressen tillhör vardagen. Lunchrast är mer ett 

undantag än en regel, har man tur så kan man förhoppningsvis plocka några få pommes 

frites som blivit över från fritösen och som kallnat. Jag undrade, har eleverna från 

särskolan någon chans till att få ett fast arbete i denna stressade bransch? Fick de det 

arbete de var utbildade för, eller hamnar de i disken eller städet? Eller är de utan arbete 

och sysselsättning? Genom att fokusera på detta vill jag lära mig mer om elevernas 

drömmar och om arbetsförmedlingen fullgör sitt uppdrag gentemot dessa elever. Mina 

resultat kan leda fram till en ökad förståelse av elevernas situation i ett yrkesperspektiv. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

2.1  Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att söka kunskap om vad som händer med 

Gymnasiesärskolans elever efter avslutad utbildning och vad som händer med dem efter 

avslutad utbildning.  

2.2 Frågeställning 
 Mina frågeställningar är 

• Är drömmarna samma idag som de var innan utbildningen? 

• Vilket stöd får eleverna av arbetsförmedlingen efter avslutad utbildning? 

• Har dessa elever samma chanser till ett arbete efter avslutad examen som de 

elever som kommer från den allmänna gymnasieskolan? 

• Hur gick det med elevernas drömmar om en yrkeskarriär? 

• Vad betyder Särskolan för eleverna? 

 

2.3 Avgränsning 
Jag har i min studie valt att avgränsa mig till de elever i Gymnasiesärskolans Hotell- och 

Restaurangprogram som är högfungerande och har en lindrig utvecklingsstörning. 

Avsikten med att jag har valt denna målgrupp av elever är att jag tror de tillhör den 

kategori som har en stor chans att kunna få ett arbete på den allmänna arbetsmarknaden 

utan något bidrag ifrån staten efter avslutad utbildning 
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3 BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer jag att göra ett försök att nyansera bilden av eleven som går i 

särskolan. Jag kommer att förklara begreppen funktionsnedsättning, funktionshinder och 

utvecklingsstörning och vilka handikapp eleverna i Gymnasiesärskolan har. Jag kommer 

även att belysa Normaliseringsprincipen, som gäller för alla utvecklingsstörda, 

oberoende av om de är lindrigt eller svårt utvecklingsstörda och oavsett i vilken del av 

världen de bor. En beskrivning av Gymnasiesärskolan, eleverna i Gymnasiesärskolan, 

LSS (Lagen om särskild service) och LASS (Lagen om Assistans och Särskild Service) 

och vad som är Arbetsförmedlingens uppdrag gentemot dessa elever kommer också att 

presenteras under denna del. Materialet har jag till stor del hämtat från vetenskaplig 

litteratur som är relativt ny. 

3.1 Funktionsnedsättning och funktionshinder 
Människor som på ett eller annat sätt betraktas som annorlunda har alltid funnits och 

kommer alltid att finnas. Funktionshindrade tillhör dem som under historiens gång ofta 

blivit sedda som avvikande. Idag, till skillnad mot förr, lever funktionshindrade bland 

andra i samhället och ambitionen är att de ska vara delaktiga i det vanliga samhällslivet. 

Normalisering och integrering är handikappideologiska begrepp som bland annat 

kommer till uttryck i handikappslagstiftningen, vars mål är att skapa förutsättningar för 

ett självständigt och värdigt liv för personer med funktionshinder. (Tideman, M s 45, 

2001) . 

 

Under 1800-talet byggdes stora mentalsjukhus där de ”dårar”, som de kallades då, togs 

omhand. Ett annorlunda beteende, psykiskt lidande eller vansinne, har ända fram till 

1800-talet förklarats t ex utifrån obalans mellan kroppsvätskorna eller religiösa orsaker. 

(Ingvarsson m fl, s.114, 1998). De som var botbara och extra farliga placerades på dessa 

stora mentalsjukhus med behandlingar som överraskningsbad, tvångströjor, sängläge 

och andra olika kurer. Där levde de helt isolerade från omvärlden och stannade där i 

resten av sitt liv. Det var först i mitten av 1800-talet som de första läkemedlen kom och 

man trodde att medicinerna kunde hjälpa att minska de psykiska besvär patienterna hade. 
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I boken Funktionshinder (Tideman, M, 2001) berättar författaren om Anna som föddes 

1869 som varken kunde läsa eller redogöra för katekesen på husförhören. Prästen 

antecknade att Anna var en idiot. Anna fick sluta folkskolan p g a att hon inte kunde 

följa med i undervisningen. Anna sändes till idiotanstalten som låg fem mil från 

hemmet. Detta som innebar att hon inte kunde bo kvar hemma utan fick bo på anstalten 

under hela utbildningen. Anna gjorde framsteg och lärde sig skriva och läsa och kunde 

återvända till hemmet efter avslutad skolgång. 

 

Ordet handikappad kom först som begrepp på 1960-talet men har mer och mer bytts ut i 

till begrepp som funktionshinder och funktionsnedsättning. Att vara funktionshindrad 

innebär att människor har svårigheter i samhället. Denna definition medför inte någon 

exakt avgränsning av begreppet ”handikapp”. Däremot är det viktigt att definitionen 

skilja handikappet från själva skadan/sjukdomen/funktionshindret. Handikapp är inte 

någon egenskap hos den enskilde – utan ett förhållande mellan individ och omgivning. I 

den mån samhället anpassas till alla människors behov, minskar handikappen.  

 

Funktionshinder kan innebära olika typer av handikapp, en nedsättning av en fysisk eller 

psykisk funktionsförmåga. Det kan vara medfött eller orsakas av en skada man fått 

under sina levnadsår. Det är en begränsning som gör att en människa inte alltid kan 

utföra en handling eller göra saker, som anses vara normala. Olika typer på 

funktionshinder kan vara ryggmärgsbråck, celebral pares, muskel- eller reumatiska 

sjukdomar, led- och skelettmissbildningar, hörselskada, synskada, Utvecklingsstörning 

är en form av funktionshinder som autism, aspergers syndrom. Det finns olika 

medicinska handikapp såsom allergi, hjärtsjukdomar, diabetes, epilepsi mm. När man är 

funktionshindrad behöver det inte alltid synas att man har ett handikapp. 

3.2 Utvecklingsstörning 
Utvecklingsstörning innebär en personlighetsstörning, som kan visa sig i språkförmågan 

eller i sociala och känslomässiga relationer. En utvecklingsstörning innebär att man har 

ett funktionshinder på det intellektuella området, ett begåvningshandikapp, som oftast 

har utvecklats i fosterstadiet. Utvecklingsstörning brukar delas in i tre grupper: gravt, 

måttligt och lätt. Det kan vara svårt att överblicka verkligheten man lever i för en person 
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med ett begåvningshandikapp/ en utvecklingsstörning. Verklighetsuppfattningen är mer 

konkret och enklare än för andra. Autism eller autismliknande tillstånd är exempel på ett 

psykiskt handikapp och är i regel ett livslångt funktionshinder. 

 

Hur mycket kunskaper man har beror på hur många erfarenheter man fått. 

Inlärningssvårigheter och begränsningar i korttidsminnet gör det svårt att hålla fler saker 

i minnet samtidigt. Den nedsatta förmågan att tänka abstrakt kan göra det svårt att 

bearbeta, ta emot och producera information. Någon har också problem med tal och 

språk. Många personer med någon form av utvecklingsstörning kan också ha andra 

funktionshinder/handikapp (a.a, s 167). 

 

Begåvningshandikapp är ett begrepp som omfattar fler grupper än 

utvecklingsstörda. Dit räknas också personer med lindrigare former av 

intellektuell funktionsnedsättning och personer som drabbas av sådana 

nedsättningar senare i livet. Att skilja på vad som är ett begåvningshandikapp 

och vad som är effekten av ett begåvningshandikapp kan vara svårt, människan 

utvecklas i samspel med sin omgivning. Miljöns utformning och tillgången till 

hjälpmedel som ger möjlighet till erfarenheter bestämmer hur man kan utnyttja 

sina resurser och hur man använder sin begåvning. Alla människor kan 

utvecklas om man får stimulans och möjlighet till egna upplevelser (a.a, s 168). 

 

Orsaken till utvecklingsstörning kan, som anges ovan, vara en fosterskada. Det kan 

också vara en skada vid födseln eller en tidig kromosonförändring. En olycka eller 

sjukdom senare livet kan också ge en utvecklingsstörning. 

 

3.3 Normaliseringsprincipen 
Bengt Nirje är filosofie hedersdoktor vid Freiburg Universitet, Schweiz och vid Meiji 

Gakuin Universitetet, Tokyo, Japan. Han har forskat kring utvecklingsstörning och 

tilldelats många internationella utmärkelser. I hans bok ”Normaliseringsprinicpen” kan 

man läsa om denna principen, som handlar om de funktionshindrades rätt till livsvillkor 
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och vardagsmönster som ligger så nära de normala som möjligt. Principen har haft stort 

inflytande sedan den formulerades i slutet av 1960-talet.  

 

Nirje menar att alla individer ska behandlas jämlikt oavsett om de har en 

utvecklingsstörning eller ett funktionshinder. Det är viktigt att utvecklingsstörda har 

möjlighet till ett självbestämmande över sitt liv. Föräldrar till funktionshindrade och 

även yrkesverksamma inom vården och psykiatrin har stor nytta av 

normaliseringsprincipen i sitt arbete(Nirje, B, s 92, 2003) 

 

Normaliseringsprincipen gäller alla utvecklingsstörda, oberoende av om de är lindrigt 

eller svårt utvecklingsstörda och oavsett i vilken del av världen de bor. Den är användbar 

i alla samhällen och för alla åldersgrupper och tillämpningen ska anpassas till individuell 

utveckling eller förändring i samhället. (a.a, s 92) Det är ändå viktigt att påpeka att 

meningen med denna princip inte är att de utvecklingsstörda människorna ska bli 

normala. 

 

Normaliseringsprincipen är indelad i åtta delar. Nirje anser att personer med 

funktionshinder har samma rätt till detta, som ”normala människor”.. 

 

1. En normal dagsrytm 

2. En normal veckorytm 

3. En normal årsrytm 

4. En normal livscykel 

5. En normal självbestämmanderätt 

6. De normal sexuella mönstren i sin kultur 

7. De normala ekonomiska mönstren i sitt land 

8. De normala miljökraven i sitt samhälle 

 

Att ha normaliseringsprincipen som ett rättesnöre för lagstiftande och politiskt, socialt, 

pedagogiskt och medicinskt arbete, är en självklarhet tycker författaren (a.a. s 91) 
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3.4 Gymnasiesärskolan 
Särskolan – en skola för alla! 

 

 Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att 

verksamhet i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja 

aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 

miljö.( Lpf 94, 1 kap, 2 och 9). 

 

En Gymnasiesärskola är en avgiftsfri skola för ungdomar som har någon form av 

utvecklingsstörning som ska vara diagnostiserad. Skolan ska erbjuda både individuella 

och specialutformade nationella program för den enskilde eleven. De som går på 

Särskolan ska ha någon form av utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd, däremot räknas inte Asperger syndrom, ADHD, NBD eller Damp utgöra skäl 

för elever att tillhöra Särskolan. 

 

Lagstiftningen från 1954 handlade praktiskt taget bara om institutionsvård. De sociala 

förhållandena för intellektuellt handikappade människor och deras föräldrar var därför 

mycket otillfredsställande och prövande. (Nirje, B, s 46, 2003). Föräldrarna till 

intellektuellt handikappade barn ställdes många gånger inför omöjliga och otänkbara 

svåra val. Institutionerna bestod av stora sovsalar med många i varje sal och 

aktiviteterna hade oftast stora begränsningar. För vuxna fanns det arbetshem som var 

könsindelade med liknande sovsalar. 

 

1967 kom det en ny lagstiftning. Man fokuserade mer på de utvecklingsstörda rätt i 

samhället. Utbildningen skulle bli meningsfull med särskilda skolor där man kunde 

tillgodose varje elevs enskilda behov på ett bättre sätt än tidigare.  

 

3.4.1  Läroplanen 
Idag har särskolan utvecklas ytterligare och vi har även en Gymnasiesärskola som har 

mål och riktlinjer på samma sätt som den obligatoriska skolan. De första kursplanerna 
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med programmål startade 1995. Kursplanerna har förnyats, men programmålen är 

fortfarande densamma. På Gymnasiesärskolan anpassas undervisningen till varje elevs 

enskilda förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Skolan skall sträva mot att varje elev 

är medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar och möjligheter, (Lpf 

94, kap 2 § 1). Undervisningen är mer individanpassad än i skolan för övrigt. 

 

3.4.2 Eleverna i gymnasiesärskolan 
 

Alla barn skall tas emot i den allmänna skolan. Men barn som inte klarar av 

kunskapsmålen p g a av sin utvecklingsstörning skall erbjudas en plats i Särskolan. 

Särskolan ska vara och ses som en möjlighet för alla! I mån av plats kan även elever som 

är under utredning få en plats i särskolan också.  

 

Särskolans personkrets definieras i Skollagen på följande sätt: 

 

Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå 

upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas 

emot i särskolan.(Skollagen SSFS 1985:1100, 3 kap 3 §). 

Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av 

hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med 

autism eller autismliknande tillstånd. (a.a. 1 kap, 16 §). 

 

För att få gå i en Särskola måste man ha en diagnos, i form av utvecklingsstörning, som 

är ställd av en läkare efter vissa givna kriterier. Diagnos avgör om person uppfyller 

kriterierna för ett funktionshinder. Utredningarna bör i regel omfatta fyra områden; en 

pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk samt en social utredning. 

Helhetsbedömningen är även här viktigt del, från tidigare skolgång, föräldrar, kanske 

förskoleverksamhet etc. 

 

Vägen till Särskolan kan se ut på olika sätt.  
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Denna diagnos och bedömning kan göras både tidigt och senare i livet, vilket innebär att 

en elev kan ha gått nio år i den allmänna skolan med en utredd utvecklingsstörning och 

klarat sig bra, men när kunskapsmålen blir högre i Gymnasieskolan väljer eleven och 

föräldrarna att välja Särskolan istället. Eller så har man inte upptäckt någon 

utvecklingsstörning förrän man kanske har börjat Gymnasieskolan och gått en termin 

och man då väljer att få en utredning för att få gå i Gymnasiesärskolan istället. Det är 

ändå viktigt för föräldrarna och eleven att tänka på innan man gör sitt medgivande, att 

Gymnasiesärskolan kan innebära begränsningar senare i livet i form av arbete eller 

vidare utbildning, men också den extra resurs som eleven behöver för att klara sin 

skolgång som ger mer självförtroende för att lyckas vidare i livet. Vårdnadshavarna 

måste ge sitt medgivande till att eleven går i Särskolan. 

 

Att utvecklas till en vuxen människa är det en svår process för oss alla, men det blir 

extra påtagligt för en utvecklingsstörd. Man skall förberedas för vuxenlivet, som 

förhoppningsvis innebär ett arbete, eller en daglig sysselsättning. Särskolans arbete är att 

förbereda eleven inför vuxenlivet och försöka göra henne/honom så självständig som 

möjligt. Detta är en mycket svår process för en utvecklingsstörd. Oftast har de ett dåligt 

självförtroende pga sitt handikapp och har svårt att hantera sociala situationer. Deras 

ensamhet är ofta stor, de kanske aldrig har haft en kompis. Där fyller Särskolan också en 

viktig roll för eleven. De får en tillvaro med likasinnade. 

 

3.5 Lagen om särskild service och Lagen om assistansersättning 
LSS, lagen om särskilt stöd och service, 1993:387, och LASS, lagen om 

assistansersättning, 1993:389 är två viktiga lagar för personer med funktionshinder.  

 

Dessa båda lagar utgör kärna i den omfattande reformering av handikappolitiken som 

ägde rum i mitten av 1990-talet. Genom dessa lagar ökade valfriheten för personer med 

stora och varaktiga funktionshinder. Härvidlag spelar utformningen av den personliga 

assistansen en central roll. Den funktionshindrade kan själv välja mellan att anlita 

kommunen, någon annan anordnare av personlig assistans eller själv anställa sina 

personliga assistenter (Bergstrand, B-O, s 5, 2009). 
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Det är inte givet att man får hjälp genom LSS eller LASS endast för att man har ett 

funktionshinder, man måste tillhöra den s k personkretsen, som definieras i tre punkter. I 

första punkten av tre kan man läsa att personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd ingår i personkretsen. När man ska fastställa personkretsen är de 

medicinska diagnoserna utförd av en läkare i huvudsak avgörande. 

3.6 Arbetsförmedling 
Arbetsförmedlingen har som ett av sina uppdrag att bedriva verksamhet för vissa 

ungdomar med funktionshinder. Målgruppen är unga gymnasieelever som fyllt 16 år 

med diagnostiserade funktionshinder som finns i Gymnasieskolor, Gymnasiesärskolor, 

Friskolegymnasier, Riksgymnasier eller fullgör gymnasiestudier på Folkhögskolor. samt 

personer under 30 år som har aktivitetsersättning inom socialförsäkringen.  

 

Uppdraget att bedriva verksamhet för unga med funktionshinder finns i § 5 i 

förordningen (200:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I § 12 finns ett 

förtydligande om vad uppdraget innebär och det kan delas upp i två områden: 

 

På Arbetsförmedlingens hemsida kan man läsa om uppdraget med verksamhet för unga 

med funktionshinder. I enlighet med förordning och instruktion ska detta utföras och 

bemannas enligt följande: 

 

• Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan för att säkerställa övergången 

från skola till arbete för elever med funktionshinder. 

• Arbetsförmedlingen ska samverka med Försäkringskassan och Kommunens 

dagliga verksamhet enligt LSS för ungdomar med aktivitetsersättning.  

• Inom varje arbetsmarknadsområde ska det finnas en utsedd arbetsförmedlare 

med kunskaper inom arbetslivsinriktad rehabilitering som samverkar med bl a 

skolan, Försäkringskassan, Kommunens dagliga verksamhet. 

• Vid Arbetsförmedlingen ska der finnas utseddaa arbetsförmedlare som arbetar 

med att matcha målgruppen mot arbetsmarknaden. (www.ams.se)  
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Men viktigt är ändå att påpeka att skolan har ansvaret så länge eleven går i skolan och 

arbetsförmedlingen tar vid först när eleven slutat sin utbildning. Arbetsförmedlingen har 

ingen möjlighet att känna till vilka elever som har ett extra behov. Skolan har alltså en 

viktig uppgift att informera Arbetsförmedlingen om dessa elever. Övergången från 

skola till arbetsliv är en kritisk tidpunkt för unga med funktionshinder. Övergången kan 

vara avgörande för hur de etableras på arbetsmarknaden och därmed har 

Arbetsförmedlingen en viktig uppgift för eleven som just avslutat sin gymnasiesärskola.  
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4 METOD 

Här beskriver jag hur min undersökning är genomförd. Jag redogör för mitt urval och 

undersökningsmetod och hur jag sedan har sammanställt och bearbetat materialet jag har 

fått. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av intervjuer och frågeformulär som datainsamlingsmetod. 

Enligt Holme (1986, s 100) kännetecknas kvalitativ metod av en närhet till 

forskningsobjektet. Principen för kunskapsutveckling är närhet till enheterna i 

undersökningen. Man ska ansikte mot ansikte möta den situation som enheten befinner 

sig i. I den kvalitativa intervjun använder man sig inte av standardiserade frågeformulär, 

för att man normalt inte vill ha för stor styrning från forskarens sida. Man vill tvärtom att 

de synpunkter som kommer fram är ett resultat av undersökningspersonernas egna 

uppfattningar. Därför bör de i största möjliga utsträckning själva få styra utvecklingen av 

intervjun. (a.a. s 111). 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

4.2.1 Elever 
Två intervjuer gjordes med två elever som i somras 2009 tog examen på Särskolans 

Hotell- och Restaurangprogram. Kännetecknande för den kvalitativa databearbetningen 

är att man utifrån ett insamlat material försöker tränga djupt in i en problematik genom 

att finna mönster och betydelser (Carlström m fl, s 307, 2006). Vid personliga intervjuer 

med elever från Särskolan bedömer jag att det är extra viktigt med förtroende och tillit 

för att få så ärliga och uppriktiga svar som möjligt. Oftast görs tolkningen och analys 

redan under intervjutillfället. Två elever valdes ut som jag tidigare har träffat på 

Särskolan och har en bra relation till. Jag tror att på detta sätt är det lättare för eleverna 

att svara så sanningsenligt och ärligt i ett förtroende på intervjufrågorna.  
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En undersökning med frågeformulär skickades ut till f d elever på Gymnasiesärskolan. 

Informanten ska läsa vad som förväntas av honom eller henne och det krävs därför 

eftertanke från konstruktören då det gäller utformningen av instruktionen samt frågornas 

eller påståendenas innehåll (a.a, s 207). En lärare på Gymnasiesärskolan hjälpte mig med 

urvalet av elever. Läraren har fortfarande i dag en bra kontakt med eleverna och det 

underlättar för att få ett så bra svar som möjligt. 

 

4.2.2 Lärare 
En intervju gjordes med en lärare på Särskolans Hotell- och Restaurangprogram för att 

få en bild över hur hon ser på elevernas chanser till ett meningsfullt arbetsliv efter 

avslutad skolgång. Denna lärare känner jag sen tidigare, då vi har arbetat ihop tidigare 

både i skolan och i branschen. Hon har en lång erfarenhet av elever på Särskolan och har 

även arbetat under många år på den allmänna Gymnasieskolans Hotell- och 

Restaurangprogrammet och kan därför göra jämförelser som är relevanta för min 

frågeställning om eleverna från Särskolan har samma chanser som Gymnasieskolans 

elever till ett arbete i branschen.  

 

4.2.3 Arbetsförmedlingen 
En kontakt med Arbetsförmedlingen gjordes för att få information om vem som var 

platsförmedlare åt särskoleeleverna. Jag ringde upp vederbörande och berättade vad jag 

hade för syfte och frågade om jag fick göra en intervju med henne. Det är viktigt att man 

ger tydlig information innan intervjun så att man kan förebygga missförstånd. Det är 

också viktigt att informanten får klart för sig, att han eller hon kan komma att citeras och 

vilka regler som gäller för att skydda anonymiteten (a.a, s 192). Hon tyckte att det var 

intressant och vi bestämde tid och datum för ett möte och intervju på hennes arbetsplats. 

4.3 Genomförande av datainsamlingsmetod 
Carlström m fl (2006, s172) skriver om de etiska frågorna man som forskare bör hålla 

sig till och utgår då från Vetenskapsrådets rekommendationer Enligt Vetenskapsrådet 

finns det fyra större principer eller kriterier enligt vilka studiens omfattning ska 

granskas:  
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• Informationskravet 

•  Samtyckekravet 

•  Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

När jag tillfrågade mina intervjupersoner har jag informerat dem om syftet med studien 

och att deltagandet är frivilligt, samt att det finns ett självbestämmande för sin 

medverkan som innebär att de kan avbryta sin medverkan när de själva vill. När det 

gäller urvalet av elever, gjorde jag det i samråd med deras f d lärare på Särskolan, alla 

dessa elever är myndiga och har ett självbestämmande. Jag informerade även dem att 

deras uppgifter behandlas konfidentiellt och att uppgifterna endast ska användas för 

studien. 

 

Varje mindre studie behöver naturligtvis inte diskuteras i forskningsetiska kommittéer. 

Men det är viktigt att alla som ansvarar för undersökningen förstår innebörden av att 

skydda uppgiftslämnaren (a.a., s 173). 

Med kravet konfidentiell behandling innebär det att personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet.  

 

4.3.1 Intervju med eleverna 
Första kontakten med eleverna var på telefon. Vi skulle bestämma tid för ett möte och 

intervjuplatsen skulle vara på deras skola, en plats som jag valde medvetet för att 

eleverna skulle kännas sig trygga och säkra. Det är även viktigt att man väljer en plats 

där man kan sitta ostört under intervjun, så att det inte finns så mycket som stör och kan 

distrahera för eleven. 

 

När intervjuerna arbetades fram utgick jag från syftet och frågeställningen och utifrån 

det skrev jag ner de frågor som jag ville ha med som grund i intervjun. Att tänka på 

elevernas handikapp var extra viktigt och att individanpassa intervjuerna var nödvändigt, 

men ändå att ha frågorna som stöd och hjälp för att kunna hålla en s k röd tråd genom 

hela intervjuerna. Det är viktigt att intervjuerna med eleverna blir som att ha ett naturligt 

samtal snarare än en traditionell intervju. Jag tror att på detta sätt är det lättare för 
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eleverna att kunna förhålla sig naturligt till mina frågeställningar. Det är viktigt att man 

tänker på deras handikapp och har en ökad förståelse för att de inte ser saker på samma 

sätt som elever i den traditionella gymnasieskolan. 

 

4.3.2 Frågeformuläret till eleverna 
Frågeformuläret skickades ut via brev till f d Gymnasiesärskolans elever. 

Frågeformuläret innehöll fem frågor kring elevens sysselsättning och boendesituation. 

Fyra av dem hade givna svarsalternativ varav en var en öppen fråga. Det är också viktigt 

att ta hänsyn till hur mycket informanten kan tänkas orka besvara med bibehållen 

motivation. Det kan därför vara bättre att ha ett mindre antal frågor, så att respondenten 

kan förmodas ha möjlighet att hinna besvara enkäten (Carlström m fl, s 212, 2006). Det 

är också viktigt att forskaren skaffar sig kännedom om undersökningsgruppen och 

anpassar datainsamlingen efter den. En grupp som man vet har svårt att uttrycka sig 

verbalt i skrift ska alltså inte lämna information via ett komplicerat frågeformulär (a.a. s 

305). 

 

4.3.3 Intervjun med läraren 
Kontakten med lärarinnan togs via telefon för att avtala ett möte. Intervjun valde jag att 

göra på hennes arbetsplats för att hon skulle känna sig så trygg och avslappnad som 

möjligt, samt att det var naturligt och i mitt eget intresse till att besöka hennes 

arbetsplats. Eftersom jag är väl bekant med informanten blev intervjun ett naturligt 

samtal med en viss disciplin. Jag utgick från de frågeställningar jag har i mitt 

examensarbete med ett antal givna frågor som följde ett stort antal följdfrågor. 

 

4.3.4 Intervjun med Arbetsförmedlingen 
Intervjun med platsförmedlaren på Arbetsförmedlingen skedde på hennes arbetsplats. 

Syftet med intervjun var att jag ville ta reda på hur hon kunde hjälpa de f d 

Gymnasiesärskoleeleverna och vad hon hade för resurser och möjligheter, hur hon når 

dessa elever som har avslutat sin examen och vad hon och Arbetsförmedlingen har för 

skyldigheter och ansvar till arbete åt eleverna. Jag använde mig även här utav ett öppet 
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samtal med stödfrågor till hjälp för att få reda på så mycket fakta som möjligt. Jag ansåg 

att många frågeställningar och frågor skulle komma under samtalets gång och att det var 

svårt att skriva ner frågorna innan, eftersom jag inte visste riktigt vad hon hade för roll 

för särskolans elever. 

Den mest ostrukturerade, kvalitativa, intervjun är endast bunden till ett ämne 

eller ämnesområde. Situationen och hur intervjuprocessen utformas blir då 

avgörande för vilka frågor som ställs. I denna intervjuform får samspelet mellan 

dem som intervjuar och respondenterna särskild stor betydelse. Den intervjuade 

styr mycket av samtalet då inget utom ämnet är bestämt på förhand. (Carlström 

m fl, s 189, 2006) 

4.4 Bearbetning av datamaterial 
Materialet från intervjuerna och frågeformulären ställer jag i relation till den information 

som jag skrev fram i Bakgrund. Mitt material består av de svar jag fick genom intervjuer 

och frågeformulär. Svaren har jag grupperat på följande sätt: 

Efter att jag samlat in alla frågeformulär, läste jag igenom dem och sammanställde 

svaren till de olika frågorna. Resultatet redovisas i en löpande text under Resultat. 

Eftersom det inte var så många frågeformulär som jag skickade ut ansåg jag det inte var 

relevant att sammanställa svaren i ett diagram. 

 

Under intervjuerna använde jag mig av stödanteckningar som jag efter varje intervju 

skrev ner i en löpande text utifrån mina frågor. Detta redovisar jag under Resultat under 

respektive informantgrupp. När jag genomfört alla mina intervjuer med elever, lärare 

och Arbetsförmedlingen samlade jag allt material för att göra en egen tolkning och en 

analys som jag redovisar i avslutande diskussion. I den avslutande diskussion 

analyserade jag mitt resultat i relation till den information som ges i Bakgrund. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Thurén (1998, s 22) så innebär validitet att man verkligen har undersökt det man 

ville undersöka och ingenting annat. Jag anser att jag genom min undersökningsmetod, 

mitt val av informanter, samt mina frågor har ringat in mitt forskningsområde. 
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Reliabilitet innebär enligt Thurén (a.a., s 22) att mätningarna är korrekt gjorda. Jag anser 

att mina svar är tillförlitliga, även om jag inte kan påstå att de är generaliserbara. De 

slutsatser jag drar av svaren kan kontrolleras mot mitt transkiberade material. Jag tror 

inte att man hade fått ett annorlunda svar om jag hade gått ut med fler frågeformulär och 

intervjuer. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Materialet från intervjuerna med f d gymnasiesärskoleelever, lärare från Särskolan och 

Arbetsförmedlingen har jag sammanställts i en löpande text under respektive grupp. 

Svaren från frågeformulären från f d gymnasiesärskoleelever redovisas under respektive 

frågeformulärfråga.  

I de fall namn finns med är de fingerade, för att respektera anonymiteten hos dem som 

jag har intervjuat. De f d särskoleeleverna som jag skickat ut frågeformulär till kallar jag 

elever. 

5.1  Eleverna 
De elever som svarat på mitt frågeformulär har examen från den 4-åriga 

Gymnasiesärskolan. Det är åtta killar och sju tjejer .  

5.1.1 Vad gjorde du direkt efter att du slutade gymnasiet? 
Sex av eleverna började arbeta direkt efter sin utbildning. Det var bara en som 

jobbade kvar inom restaurangbranschen, de övriga jobbade inom service, affär, 

parkförvaltning, fabrik etc. Tre av eleverna hade sysselsättning inom daglig 

verksamhet, en verksamhet som bedrivs av omsorgsförvaltningen med, där det finns 

stöd och hjälp av handledare. Vidare gick två stycken gick på folkhögskola. De fem 

övriga gick påbyggnadsutbildning till undersköterska och fyra av dem var arbetslösa. 

 

5.1.2 Vad gör du idag? 
Åtta av eleverna har arbete idag och en arbetar fortfarande kvar inom 

restaurangbranschen. De tre eleverna som hade sysselsättning inom daglig 

verksamhet har det fortfarande idag. En av eleverna går kvar på folkhögskolan och 

en som gick på folkhögskolan har fått ett arbete på ett Vårdföretag. En elev pluggar 

IT, en är sjukskriven och en elev är arbetslös. 

 



 21 
 

5.1.3 Berätta vilka råd du har till elever som skall börja studera på ett 4-
årigt program 

Nio av eleverna svarade med egna ord om vilka råd de kunde ge blivande studenter 

på Gymnasiesärskolan. De övriga sex valde att inte svara alls. 

 

- Mitt råd är att läsa vidare och att vara målmedveten. Erbjud gärna eleverna på 

gymnasiet att gå samma väg som jag. 

 
- Att man ska ta med sig mycket kunskaper från grundskolan så att man väljer rätt 
linje. 
 
- Ta vara på tiden du går i skolan och lär dig så mycket som möjligt 
 
- Prova så många praktikplatser som möjligt 
 
- Lyssna på vad lärarna säger, var lydiga. Kom i tid! 
 
- Mitt råd är att ni aldrig behöver gå på ett 4-årigt program, om ni inte är gravt 
handikappade. 
 
- Man får den kunskap man behöver, det är en bra program, lärarna var bra. 
 
- Finns många linjer att välja på. Att man får hjälp med det man behöver. 
 
- Det är en bra skola, man får mycket hjälp om man behöver. 
 

Samtliga elever som svarat på frågeformuläret har en lätt utvecklingsstörning ett 

begåvningshandikapp, vilket innebär att de har en störning i språkförmågan eller 

störningar i sociala och känslomässiga relationer. Eleverna är högfungerande men har 

ändå svårt att överblicka verkligheten. De kan se världen runt omkring med andra ögon 

än våra, vi som är normalbegåvade. Frågorna är anpassade efter deras handikapp och 

man ska ta det i beaktan när man läser deras svar i frågeformulären.  

 

Frågeformuläret har inte någon fråga till eleverna om vad de har för sorts ersättning för 

sina arbeten. Av svaren som kommit från frågeformulärets frågor kan man ändå urskilja 

att några av eleverna går på någon sort av bidrag genom sina arbeten på daglig 

verksamhet. Det kan vara ersättning som Arbetsförmedlingen har till sin hjälp, t ex 

lönebidrag. De elever som har daglig verksamhet har går även under lagen av LSS, 
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Lagen om särskilt stöd och service och LASS, Lagen om assistansersättning. På deras 

arbeten finns det oftast tillgång till personal som hjälper dem för att de ska kunna utföra 

sina respektive arbeten.  

 

Att få eleverna att svara med egna ord kan vara svårt, men det var ändå nio elever av 

femton elever som skrivit med egna ord på den öppna frågan. Någon tyckte att man ska 

vara gravt handikappad om man ska gå på Gymnasiesärskolan, men de flesta hade ändå 

positiva saker att säga om Gymnasiesärskolan. Några elever skrev att man får den 

kunskap och hjälp man behöver. Gymnasiesärskolans elever får en anpassad 

undervisning, en undervisning efter varje elevs enskilda behov. Man sätter eleven mer i 

centrum än på den allmänna gymnasieskolan, varför eleverna blir mer sedda och får en 

ökad förståelse för sin inlärningsprocess. De förbereds inför vuxenlivet och arbetslivet. 

 

5.2  Intervju med lärare 
Johanna är en erfaren lärare och har undervisat på den traditionella Hotell- och 

Restaurangskolan i nitton år. Sedan fyra år jobbar hon på Särskolans Hotell- och 

Restaurangprogram. Hon berättar att just nu har hon färre elever i årskurs ett än hon 

normalt brukar ha, det var många som slutade i våras och det var inte lika många 

ansökningar till höstterminen 2009. Hon vet inte säkert vad det beror på, hon berättar att 

det ändå ska vara stora årskullar 1992 och 1993. En av orsakerna skulle kunna vara att 

Särskolans elever i många fall kommer från orter utanför Växjö. Hemkommunen väljer 

av kostnadsskäl att erbjuda ungdomarna något annat alternativ på hemorten istället, 

daglig verksamhet eller något liknande. Det är väldigt dyra platser på Särskolan och 

oftast har eleverna svårt att åka vanlig linjetrafik och får åka färdtjänst istället. Och det 

är en kostnad som kommunerna oftast inte vill ta, om de kan erbjuda något billigare 

alternativ på hemorten istället. 

 

När eleverna kommer till Särskolan har de många och stora drömmar, berättar Johanna. 

De flesta vill bli kockar och har en dröm om att få jobba på en restaurang. Eleverna vill 

oftast inte jobba i storkök, utan att det ska vara en fin restaurang med bra klass. De ser 

oftast inte sitt handikapp som något hinder, utan tar sig an utbildningen med stort 
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självförtroende för att kunna lyckas nå sina drömmars mål, ”kock”. Men under 

utbildningens gång förändras drömmarna och oftast inser de själva att de kanske aldrig 

kommer att få ett vanligt jobb med vanlig lön. Men de vill ändå jobba i ett 

restaurangkök, kanske som kockassistent.  

 

Efter utbildningens slut jobbar de flesta ändå i ett kök, ett par på den öppna marknaden 

och resten jobbar på daglig verksamhet. Många hamnar på ett café eller en liten mindre 

restaurang, där miljön inte är så stressig för dem. För det är där problemet ligger, menar 

Johanna, att branschen är alldeles för stressig. De orkar inte, det tar hårt på dem att jobba 

i samma tempo som övrig personal som inte har något funktionshinder i form av en 

utvecklingsstörning. Många störs av ljud som är runt omkring, buller, prat, slammer och 

de får koncentrera sig extra mycket och det tar på krafterna. Eleverna orkar i några år, 

sen får de oftast gå till daglig verksamhet där det inte krävs lika mycket av dem och de 

får jobba i sitt eget tempo.  

 

De flesta elever som går på Särskolan får oftast aktivitetsersättning, en bidragsform från 

Försäkringskassan som ersätter ett studielån.  

 

Vi pratar vidare om nätverket kring särskoleeleverna, som Johanna tycker är bra. Det 

finns duktig personal på skolan i form av SYO-konsulenter och kuratorer. Utslussningen 

från skolan till arbetsliv fungerar bra, där Arbetsförmedlingen tar vid en tid innan 

eleverna ska ut i arbetslivet. Det kan finnas en viss oro från elevernas sida, då skolan har 

varit en stor trygghet för dem under fyra år, men ändå så är det med spänning de vill ta 

första steget in i vuxenvärlden med nya krav och allt vad det innebär. De vet nog inte 

riktigt vad som väntar dem egentligen, säger Johanna.  

 

Vi jobbar mycket på att förbereda dem inför vuxenlivet, berättar Johanna. Att stärka 

elevernas självuppfattning och att även medvetengöra dem över sina handikapp, att det 

finns gränser på vad de kan göra och inte kan göra är viktigt. Många av eleverna känner 

sig trygga i sin klass och det kan bli en stor separationsångest för dem att inte ha 

varandra kvar efter skolan, även om de kommer att ses på sin fritid. Under 
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gymnasietiden har de tillbringat mycket tid tillsammans, både i skolan och på fritiden. 

Men så är det egentligen för de vanliga gymnasieeleverna också, påpekar Johanna. Det 

är inte alltid så enkelt för dem heller, kanske i många fall tuffare. De har inte lika stort 

nätverk av kuratorer, SYO-konsulter och Arbetsförmedling som särskoleeleverna har. 

 

Jag pratar vidare med Johanna om hennes egna drömmar och mål som lärare på 

Gymnasiesärskolan. Hennes målsättning är att eleverna ska tillgodogöra sig så mycket 

det bara går av utbildningen som varar i fyra år. Det är därför Johanna försöker bedriva 

Hotell- och Restaurangprogrammet på Gymnasiesärskolan likadant som på det 

traditionella Hotell- och Restaurangprogrammet. Hon har några gånger i månaden 

restaurang för lärarna, som får komma till Särskolan och äta lunch som eleverna har 

lagat, hon ordnar bufféer, catering och julbord och även någon liten konferens ibland. 

Detta är viktigt att eleverna får känna sig behövda, att den mat de lagar blir till 

användning. Det höjer deras självförtroende till en ytterligare nivå, berättar Johanna. Så 

har det inte alltid varit. Johanna började på Särskolan så stod särskoleeleverna och 

gjorde många saker som var meningslösa. Det är viktigt att tro på dem, att de kan precis 

lika bra som du och jag, bara det får ta lite mer tid, påpekar Johanna. 

 

Johanna tycker att hon kan utveckla utbildningen till en ytterligare nivå, med att driva 

utbildningen i helt egen regi, som en egen restaurang och kanske ett hotell, där eleverna 

arbetar och går sin utbildning. Det lär finnas en Särskola i Göteborg som driver det så, 

och Johanna vill åka dit för att hämta in ytterligare inspiration för att kunna presentera 

ett förslag för skolans rektorer. 

 

Men fram till dess är Johannas dröm att eleverna skulle kunna få komma ut på den 

privata marknaden mer än vad de gör idag och då kanske kunna få möjligheten att ha en 

handledare vid sin sida i den stressiga bransch som faktiskt gymnasiesärskoleeleverna 

har utbildat sig för. Skillnaden är stor, svarar Johanna, när jag ställer frågan om dessa 

elever samma chanser till ett arbete efter avslutad examen som de elever som kommer 

från den allmänna gymnasieskolan? Det är tyvärr så, berättar Johanna att det är deras 

handikapp som styr möjligheterna. Det är ingen som har tid med dem. Branschen kräver 
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alldeles för mycket och branschen kräver även mycket av dem som går på det ”vanliga” 

Hotell- och Restaurangprogrammet. Har man inte tempot i sig finns det inte plats för 

dem heller, säger Johanna. 

 

Gymnasiesärskolan är i ständig utveckling och är inte idag som den var när den startade 

1954, då det mest handlade det om institutionsvård. 1967 kom den nya lagstiftning som 

gjorde att man öppnade gränserna i skolans värld mellan utvecklingsstörda och de 

normalbegåvade. Skolan är i ständig utveckling och man kan se att bara på Johannas 

fyra år har en stor förändring ägt rum. Hennes ambition och dröm om att 

Gymnasiesärskolan ska bedrivas som den allmänna Hotell och Restaurangprogrammet 

har bara startat.  

 

Normaliseringsprincipen och Bengt Nirjes ideologi, att alla ska behandlas jämlikt 

oavsett om man har en utvecklingsstörning eller inte, är ett mål som Johanna driver hårt. 

Hennes kunskaper från den allmänna gymnasieskolan väger tyngre än den kunskap hon 

inte har beträffande utvecklingsstörning och funktionshinder. Ibland är det en tillgång att 

man inte har vissa kunskaper med sig, utan att man kanske går mer in i sin yrkesroll med 

öppna ögon, utan några förutfattade meningar med sig i bagaget, att man ser individen 

istället för funktionshindret, säger hon.  

 

Gymnasiesärskolans uppdrag är att det ska vara en skola för alla! Eleverna ska 

förberedas för vuxenlivet med de åtta beståndsdelar som presenteras i 

Normaliseringsprincipen.  

5.3  Intervju med Arbetsförmedlare 
Maria arbetar som platsförmedlare på Arbetsförmedlingen, med inriktning mot elever 

som kommer från Särskolan och har någon form av intellektuell funktionsnedsättning, 

men även med elever från den traditionella gymnasieskolan där elever med ADHD och 

Asperger syndrom etc går. Hon har arbetat i tio år på Arbetsförmedlingen som 

platsförmedlare. Hon har precis avslutat en 2-årig KY-utbildning i neuropsykiatri, mest 

för att hon skulle få ett intyg på att hon är kunnig inom området.  
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Maria berättar om att Arbetsförmedlingens uppdrag är att bedriva verksamhet för vissa 

ungdomar med funktionshinder och målgruppen är elever som fyllt 16 år, först när 

eleven har tagit sin examen och har någon form av diagnostiserat funktionshinder. 

Skolan har det övergripande ansvaret så länge eleven går kvar i skolan, men Maria har 

hittat en bra lösning där samarbetet redan början när eleven går i årskurs 3 då första 

kontakten tas. Då får Maria möjligheten till att lära känna eleven under en längre tid och 

det blir en trygg relation för eleverna. 

 

Det är skolans ansvar att eleven knyts till Arbetsförmedlingen och rätt arbetsförmedlare. 

Arbetsförmedlingen kan inte känna till vilka elever som har ett extra behov av stöd och 

hjälp. Det ändå viktigt att det finns en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 

Gymnasieskolan innan eleven har avslutat sin utbildning för att övergången från 

Gymnasieskolan till arbetslivet ska bli så bra som möjligt för eleven. Hon påtalar hur 

extra viktigt detta är för de elever hon arbetat med från Gymnasiesärskolan. Att få rätt 

stöd från Arbetsförmedlingen är av stor betydelse om möjligheterna till ett arbete för 

ungdomarna. 

 

De elever som kommer från den allmänna gymnasieskolan måste kontakta Maria själva 

för att hon ska kunna hjälpa dem. Skolan har ändå ett ansvar att meddela 

Arbetsförmedlingen om att det finns elever med speciella behov och med diagnoser som 

Asperger Syndrom eller ADHD etc. 

 

Första kontakten med Gymnasiesärskolan knyter Maria oftast själv. Maria och eleven 

träffas för första gången i årskurs tre för att diskutera vad eleverna har för drömmar och 

visioner inför framtiden efter avslutad skolgång. Oftast försöker hon arbeta för att eleven 

ska stanna på sin APU-plats som hon/han haft under gymnasietiden, d v s om eleven har 

trivts och det fungerat bra för arbetsplatsen. Nätverket mellan skolan, kuratorn, 

praktikförmedlaren och arbetsförmedlingen tycker hon fungerar bra. Eleven skall 

självklart vara i centrum, för att en sysselsättning ska bli så bra som möjligt för eleven. 
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APU-platsen har en viktig funktion. Det är oftast den första kontakten eleven får med 

arbetsmarknaden och branschen. APU betyder arbetsplatsutbildning. Allt som benämns 

arbetsplatsutbildning är dock inte en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning utan det kan 

också avse en praktiktid där eleven får en arbetslivsorientering och möjlighet att prova 

på vissa arbetsuppgifter. Detta tycker Maria är en bra start och en början för eleverna till 

att försöka nå sina drömmars mål om ett arbete. 

 

Maria har ett antal bidragsformer att tillgå när hon gör sina bedömningar. 

Aktivitetsstöd – får eleven när hon/han går i skola. Oftast ”tjänar” särskoleeleven mer 

än den traditionella gymnasieeleven, då han/hon också får studiebidrag, Aktivitetsstödet 

betalas ut av försäkringskassan. 

Stöd för personligt biträde – Ekonomiskt stöd i extra handledning, oftast 

utvecklingsstöd. 

Lönebidrag – Ekonomisk ersättning, får ej vara mer än i fyra år, ska successivt 

förhandlas ner. 

Utvecklingsanställning – ett år, är en betald lärlingsperiod, fungerar som en 

introduktion till arbetslivet. 

Trygghetsanställning – T ex Samhall, beslutas vart fjärde år, kan vara i hela livet. 

 

Utifrån dessa bidragsformer gör Maria bedömningar efter diskussion med 

skolan/eleven/arbetsgivaren, för att försöka hamna så rätt som möjligt. Oftast vet Maria 

hur eleven har fungerat under sin praktik i skolan och då är det lätt att göra en rättvis 

bedömning. Eleven kan gå direkt från skolan till ett subventionerat arbete. En annan väg 

kan vara att eleven först har daglig verksamhet under några år via omsorgsförvaltningen 

och LSS och efter ett tag känner att hon/han är redo för ett traditionellt arbete som är 

subventionerat. 

 

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt på senare år och det finns ett ökat 

inflöde i kommunens dagliga verksamhet, som sköts av Omsorgsförvaltningen. För vissa 

ungdomar har aktivitetsersättning under en tid varit en adekvat insats. Alltför många har 
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dock fått sin aktivitetsersättning förlängd, utan att möjligheterna på arbetsmarknaden 

prövas för att de skall få ett s k riktigt jobb , utan bidrag, berättar Maria. 

 

Maria kan även som arbetsplatsförmedlare erbjuda praktik till elever, detta i form av 

subventionerad anställning. Denna anställning kan vara hela livet ut och är ingen 

tidsbestämd anställning. Man gör en individuell bedömning och tar hänsyn till 

funktionsnedsättning och hur eleven kan utföra sitt arbete. Elevens prestation på 

arbetsplatsen ska vara likvärdig som de andras på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen kan 

också hjälpa till med tekniska hjälpmedel för att eleven skall bli så självständigt som 

möjligt på arbetsplatsen. 

 

Samhall är en av dessa platser där arbetstagaren har en skyddad anställning, berättar 

Maria. På Samhall får alla med någon form av funktionshinder arbeta. Samhall är en 

basenhet som fungerar som ett bemanningsföretag med olika uppdrag ute på olika 

företag, t ex städning, plockarbete, vaktmästeri och trädgårdsarbete. 

 

Idag jobbar Maria aktivt med 10 personer som slutar på gymnasiesärskolan nu till 

sommaren. Hon har redan ordnat  så att fem-sex stycken elever är klara i dagsläget för 

en sysselsättning efter avslutad examen. 

 

Flyter det på, på arbetsplatsen är Maria inte där. Hon tycker det är väldigt viktigt att 

poängtera att det inte är hennes ansvar, utan hon tycker att eleven ska ha ett eget ansvar i 

detta. Men hon är väldigt lyhörd när det påtalas både från elev eller arbetsgivare att det 

är något som inte fungerar. Det är ett ömsesidigt ansvar och man skriver ett avtal mellan 

Arbetsförmedlingen-arbetsgivare-arbetstagare. 

 

Marias vision är att hennes jobb inte skall behövas längre. Skolan kanske skulle kunna ta 

mer ansvar istället och förbereda eleverna mer för arbetslivet i sina utbildningar på 

Gymnasiesärskolan. Men hon ser även att det är svårt för dessa elever att få ett s k 

normalt jobb utan bidrag efter sin 4-åriga gymnasieutbildning. De blir oftast beroende av 

offentlig verksamhet och bidrag i resten av sina liv.  
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5.4  Intervju med elever 
Jag har intervjuat två elever som har tagit examen på Särskolans Hotell- och 

Restaurangprogram. Båda två har ungefär samma bakgrund, men gått i olika skolor i 

samma kommun. De började i den allmänna skolan och klarade av att hänga med i 

skolan t o m mellanstadiet, där de sedan fick börjad med integrerad skolgång, d v s 

anpassad undervisning i Särskolan. Jag valde att inte fråga dem under intervjun när de 

fick sina diagnoser, men antar att det var någon gång under tiden i mellanstadiet eller 

högstadiet, eftersom man inte får gå på Särskola utan diagnos i form av 

utvecklingsstörning.  

 

Jag tog kontakt, med Elvira och Josefina under hösten 2009, då de båda har varit ute på 

arbetsmarknaden ungefär tre månader efter att de har tagit examen från Särskolans 

Hotell- och Restaurangprogrammet i juni 2009. Jag ville prata med dem om deras 

tidigare drömmar och om drömmarna hade förändrats för dem efter utbildningens slut. 

 

Josefina och Elvira svarar mycket kortfattat på mina frågor och de har svårt att utveckla 

dem vidare. Jag vill att de ska prata utifrån deras sina egna tankar och jag är rädd att jag 

vägleder dem för mycket om jag ställer mer ingående frågor. Många elever med lätt 

utvecklingsstörning vill oftast vara till lags de försöker oftast läsa av vad den som frågar 

vill ha för svar. 

 

De frågor jag ställde under intervjuerna var: Vad hade du för drömmar innan du 

påbörjade utbildningen på gymnasiesärskolan? Förändrades dina drömmar under de fyra 

åren du läste på Hotell- och Restaurangprogrammet? Vad gör du idag? Vad har du för 

drömmar om framtiden när det gäller arbete? Vad betydde Särskolan för dig? 

 

Både Josefina och Elvira hade stora drömmar och förväntningar innan de skulle börja 

den 4-åriga Hotell- och Restaurangprogrammet på Särskolan, de ville båda två arbeta 

som kallskänkor och i kök med att göra sallader och smörgåsar och Josefina ville även 

bli servitris. Båda två hade drömmar om att få jobba på ett mindre café eller en 

restaurang efter utbildningens slut, där det kanske är lite lugnare för dem och de kan 
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arbeta i sin egen takt. Jag får uppfattningen att de båda två är väldigt medvetna om sina 

funktionshinder och vad det ger för begränsningar.  

 

Drömmarna förändrades inte under utbildningens slut utan istället förstärktes de, de 

kände att de hade valt rätt utbildning och inriktning. Både Josefina och Elvira är 

målinriktade och arbetsamma tjejer och fick möjligheten via läraren Johanna på 

Särskolan att jobba lite extra som servitriser under utbildningens gång. De arbetade både 

på stora och små tillställningar och detta har gett dem ett ökat självförtroendet, berättar 

både Johanna och Elvira. 

 

När Josefina hade sin APU-praktik på Gymnasiesärskolan var hon på en större 

lunchrestaurang som även har catering, hon trivdes bra och fick chansen till att stanna 

kvar efter utbildningens slut. Idag är hon både i köket och även ute i restaurangen och 

trivs jättebra med det. Hon är glad över att ha ett arbete och hoppas att hon får vara kvar 

länge till. Jag ville inte fråga om hennes lön och om hon hade någon form av 

subventionerad anställning via arbetsförmedling 

 

Elvira har jobb på ett café, där de serverar lunch varje dag och bakar sina egna kakor och 

bröd. Hennes arbetsuppgifter består av att göra smörgåsar och sallader och sköta 

serveringen. Elvira var också där också på sin APU-praktik när hon gick i skolan och 

detta gav henne möjligheten till ett jobb efter skolans slut. Hon berättar själv att det är ett 

subventionerat arbete som arbetsförmedlingen har hjälpt henne med och avtalet går ut 

till sommaren 2010. Hon hoppas att hon får vara kvar efter det, annars kanske hon ska 

försöka få ett jobb på en restaurang som kockassistent. Det skulle vara kul, berättar hon. 

 

När jag frågar frågan om drömmarna för framtiden svarar både Elvira och Josefina att de 

vill fortsätta att jobba inom restaurangbranschen, fast kanske byta till något annat ställe 

och något större restaurang. Elvira säger att om hon skulle byta bransch så skulle det i så 

fall vara inom handel,i en butik som försäljare. 
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Särskolan har betytt mycket för både Elvira och Josefina. De berättar att de har fått 

många kompisar där som de fortfarande umgås fortfarande med. De tycker att de har lärt 

sig mycket och att de har fåt kunskaper som de inte hade tidigare. De berättar om hur 

roligt det var att baka och laga sallader och smörgåsar som de levererade till en jourbutik 

varje vecka. De pratade om julborden och beställningarna och jag förstår att det är 

viktigt för dem att det som de lagade kom till användning. 

 

Särskolan har många uppgifter och en viktig uppgift är att hjälpa eleverna att utvecklas 

till vuxna människor och förbereda dem för arbetslivet och vad som där väntar dem. 

Dagens samhälle är inte alltid anpassat för människor med funktionshinder. Vi lever i ett 

högt tempo där stressen tillhör vardagen, både i arbetet och på fritiden. Men både Elvira 

och Josefina är målmedvetna tjejer och ser ljust på framtiden, så det verkar som om 

skolans uppdrag har lyckats. De pratar väldigt positivt om sin utbildning på Särskolans 

Hotell- och Restaurangprogrammet och om vad de har lärt sig i skolan . Skolan har fyllt 

en social funktion för dem båda och de umgås flitigt med varandra och sina gamla 

klasskompisar på fritiden. 

 

6 RESULTATSAMMANFATTNING 
Som svar på mina frågor har jag fått veta följande: 

 

Fråga 1: Är drömmarna samma idag som de var innan utbildningen? 

Eleverna hade stora förväntningar och drömmar innan de började sin utbildning, 

drömmarna fanns kvar efter utbildningen och hade även förstärkts. De ville bli 

kallskänkor och även servitriser. 

 

Fråga 2: Vilket stöd får eleverna av arbetsförmedlingen efter avslutad utbildning? 

Arbetsförmedlingens uppdrag är att bedriva verksamhet för vissa ungdomar med 

funktionshinder. Målgruppen är elever som fyllt 16 år. Uppdraget börjar först när eleven 

har slutat skolan. Genom ett samarbete mellan Gymnasiesärskolan och 

Arbetsförmedlingen når arbetsplatsförmedlaren de flesta elever. Arbetsförmedlingen 

försöker tillmötesgå elevens önskemål och målet är att eleven ska få stanna kvar på den 
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APU-plats som eleven har haft det sista året i Gymnasiesärskolan. Det finns ett antal 

bidragsformer att tillgå när arbetsförmedlarnade gör sina bedömningar. Denna görs i 

samråd elev, skola och arbetsgivare för att försöka hamna så rätt som möjligt.  

 

Fråga 3: Har dessa elever samma chanser som andra elever till ett arbete efter avslutad 

utbildning? 

Nej, eleverna har inte det. De flesta har oftast någon form av bidrag för sitt arbete. Det är 

ett fåtal som har ett vanligt avlönat arbete. Restaurangbranschen är en väldigt stressig 

bransch, där dessa elever med funktionshinder oftast inte orkar hänga med. 

 

Fråga 4: Hur gick det med elevernas drömmar om en yrkeskarriär? 

Drömmarna är fortfarande desamma, men eleverna är ändå väl medvetna om vilka 

handikapp de har. Eventuellt kan dessa ge dem begränsningar i deras kommande 

yrkeskarriär. 

 

Fråga 5: Vad betyder Särskolan för eleverna? 

Särskolan betyder mycket för eleverna yrkesmässigt. Skolan har även en social funktion 

för eleverna, där kompisarna och gemenskapen fyller en stor funktion. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Vad är ett standardbarn, är det ett normalbarn. Men vad är då normalt, ett normalt barn? 

Alla måste vi ju få vara unika och alla vi människor är ju unika. Men är vi bara unika om 

vi är normala människor? 

 

”Människolivet okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 

och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet (Lpf 94 § 1) 

 

Jag har arbetat inom Omsorgsförvaltningen i många år och även på Särskolan, så jag 

hade med mig mycket kunskap och erfarenhet in i mitt examensarbete, en erfarenhet 

som består av att jag är van att arbeta med barn som har funktionshinder och därför 

speciella behov. De tänker annorlunda än du och jag. Men jag vill även markera att jag 

lägger inga som helst värderingar i att varken det ena eller det andra tänkandet är rätt 

eller fel. 

 

Min erfarenhet underlättade mycket när jag ställde frågorna i intervjuerna och skickade 

ut frågeformuläret. Jag vet av erfarenhet att man inte kan ha en lång intervju på en 

timme eller två med särskoleelever, utan man kanske måste kanske träffas några gånger 

istället och ha kortare samtal. Att lägga intervjun som ett ”kompissamtal” tror jag är 

oerhört viktigt för att få fram sanningen om vad eleverna egentligen tycker. Men det är 

viktigt att jag också förklarar att jag inte kommer att använda mig av deras egna namn i 

mitt arbete och att de förblir anonyma,. Annars kan det skapa en otrygghet. Extra viktigt 

för dessa elever är att de har en trygghet. Det var ett stort plus att jag kände dem jag 

intervjuade.. 

 

Frågeformuläret var en chansning från min sida, jag visste att det inte skulle bli så lätt 

för dem att svara på frågorna. Jag försökte göra frågorna så enkla som möjligt och valde 

att bara ha några få frågor. Jag fick, förvånansvärt nog ändå många svar. Det blev en 

positiv överraskning. 
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Min frågeställning var om eleverna fick något arbete efter avslutad examen på 

Särskolan, eller om de skulle bli kvar i systemet av bidrag i resten av sina liv . Var det då 

någon mening med att de gick 4 år på Hotell- och Restaurangprogrammet? En fundering 

som jag själv får efter att jag sammanställt mitt material var: hade skolan en annan 

funktion än som utbildning, fungerade den mer som ett socialt nätverk än som skola? Jag 

tror att en kombination av socialt nätverk och lärorik utbildning ger den optimala 

utbildningen för särskolans elever. Josefina och Elvira hade tagit det bästa från 

Särskolan och utvecklat den kunskap som skulle förbereda dem inför kommande 

vuxenlivet i form av arbete och social kompetens. Skolan hade gett dem arbete som 

arbetsförmedlingen följde upp. På arbetsplatserna visste de att det var duktiga elever och 

var därmed villiga att låta dem fortsätta att arbeta hos dem. Alltså fyller APU-praktiken 

en väldigt viktig funktion även för dessa elever, på samma sätt som det gör i den 

allmänna gymnasieskolan. 

 

När jag pratade med de f d eleverna hade de precis lika stora drömmar idag som de hade 

innan de började sin utbildning. Men drömmarna var kanske lite mer realistiska idag än 

tidigare, det var kanske inte lika lätt som de hade trott att få ett ”vanligt betalt jobb”. 

Men det är det ju egentligen inte för den allmänna gymnasieeleven heller. Det är många 

av dessa elever som får gå på olika bidragsformer innan de också får ett s k ”vanligt 

jobb. Skillnaden mellan särskoleeleverna och gymnasieeleverna är att de sistnämna 

oftast har lättare att prata för sig och kanske ett större kontaktnät som hjälper dem att få 

arbete. Men även detta kan vara väldigt individuellt. 

 

Jag är inte så förvånad över resultatet vad gäller hur elevernas arbetssituation såg ut. Jag 

hade förväntat mig att svaren skulle bli ungefär så här, att det är tufft för dem att få ett 

arbete utan bidrag. Läraren och arbetsförmedlaren var väl medvetna om hur 

arbetssituationen såg ut för eleverna efter avslutad skolgång och de arbetade tillsammans 

utifrån att elevernas APU-platser skulle ge dem fortsatt arbete med hjälp av bidrag, om 

båda parter trivdes med varandra. Både läraren och arbetsförmedlaren hade en lång 

yrkeserfarenhet och de skapade trygghet för eleverna. 
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Men det som var det mest positiva och kanske lite mer överraskande var att det fanns en 

dröm hos läraren och arbetsförmedlaren och de gick in i sina roller med stor entusiasm 

och stort engagemang. De hade drömmar och visioner för hur framtiden skulle kunna se 

ut för eleverna. Med ett ändrat utbildningssystem och ökat samarbete mellan de olika 

parterna skulle drömmarna kanske kunna verkligas för särskoleeleverna och alla skulle 

kunna nå sina drömmars mål.  

 

Jag är nöjd med min uppsats och över materialet jag har fått fram, både 

bakgrundsmaterialet och resultatdelen. Kanske att skulle jag ha velat göra några fler 

intervjuer med både lärare och elever för att få fram ett mer omfattande material. Men 

det hade resulterat i ett alldeles för stort examensarbete på den nivå jag valt. 

 

Att forska vidare i ämnet skulle vara oerhört intressant. Det skulle också vara av intresse 

att utveckla det ultimata utbildningssystemet för Särskolan, där eleverna inte skulle 

behöva gå på bidrag efter sin utbildning och att elevernas drömmar om ett ”vanligt 

arbete” skulle kunna förverkligas. Att kunna erbjuda eleverna arbete bland 

arbetskamrater som är på samma nivå och att de inte skulle behöva skämmas för sina 

funktionshinder utan funktionshindret skulle kunna vara en tillgång och eleverna skulle 

tycka att de duger som de är, detta är en dröm. Detta skulle kunna förverkligas, har jag 

fått veta efter intervjuerna med med rektor, kurator, särskolelärarna, lärare på allmänna 

Hotell- och Restaurangprogrammet och arbetsplatsförmedlare. Tänk om det gick att få 

fram den perfekta utbildningen som gynnar både elever, lärare och branschen! 

 

De och jag tänker mig att det skulle vara en kombinerad skola och arbetsplats, en skola 

som är en utbildning, en restaurang och ett hotell, där eleverna arbetar samtidigt som de 

utbildar sig och även kan erbjudas arbete efter avslutad utbildning. 

 

Hoppas att vi tillsammans kan förändra så att elever med funktionshinder har lika rätt till 

att ha drömmen om ett arbete som du och jag och att drömmen har precis lika rätt att ha 

drömmen om ett arbete som du och jag och att drömmen har precis lika rätt till 

förverkligas!  
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Så håll i hatten alla arbetsgivare, för nu kommer vi! 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor för elever som har avslutat utbildning på Hotell- och 

Restaurangprogrammet? 

 

Jag vill att intervjun ska vara som ett samtal, men kommer att ha nedanstående frågor 

som en grund för intervjun, en flexibilitet kommer att finnas beroende på hur intervjun 

löper och därför finns möjlighet att andra frågor kommer att ställas  

 

1. Vad har du gått för utbildning på Särskolan? 

 

2. Hur länge är det sedan du slutade? 

 

3. Vad gjorde du din praktik sista året när du gick i skolan? 

 

4. Fick du jobb där efter avslutad skolgång? 

 

5. Vad gör du nu? 

 

6. Vad får du i lön 

 

7. Har du arbetsgivaren bidrag? 

 

8. Fick du någon hjälp till att få arbete efter avslutad skolgång? Av vem då i så fall? 

 

9. Vad är din dröm och vad skulle du vilja arbeta med? 

 

10.  Hur skulle du vilja att det vore för er elever från särskolan, är det något du vill 

förändra? 
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BILAGA 2 

 

Hej! 

Jag heter Catharina Bolmö och håller på att läsa till lärare. Jag håller på med mitt 

examensarbete där jag vill ta reda på vad ni gör efter avslutad utbildning.  

 

Jag är tacksam om ni ville svara på mina frågor och skicka dina svar till mig via 

Kungsmadsskolan i medföljande kuvert. Du behöver inte klistra på något frimärke 

på kuvertet, det är bara att posta. 

 

Jag vill också informera er att jag inte kommer att nämna era namn när jag ska 

redovisa svaren från er! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Catharina Bolmö 
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Namn: 

 

1. Vad gjorde du direkt efter att du slutade gymnasiet? 

____Arbete   Arbetsplats______________________________ 

____Daglig verksamhet  Vilken__________________________________ 

____Folkhögskola  Vilken__________________________________ 

____Annat   Vad____________________________________ 

 

 

 

2. Vad gör du idag? 

____Arbete   Arbetsplats______________________________ 

____Daglig verksamhet  Vilken__________________________________ 

____Folkhögskola  Vilken__________________________________ 

____Annat   Vad____________________________________ 

 

 

 

3. Berätta vilka råd du har till elever som skall börja studera på Särskolan? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Om du har några frågor kan du kontakta Hotell- och Restaurangprogrammet på 

Särskolan, Kungsmadsskolan. 

 

Tack för din medverkan! 


