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Att lämna skolan och ta steget ut i arbetslivet är en process som kan vara jobbig för 

många ungdomar. För eleverna på gymnasiesärskolans nationella program innebär 

denna process att de vid studenten kommer till ett vägskäl; ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden eller en sysselsättning på en Daglig verksamhet. Syftet med denna 

studie är att undersöka hur personalen på gymnasiesärskolans nationella program 

förbereder eleverna inför övergången till arbetslivet.  

 

Sen 1866 har det funnits en undervisning för elever med en utvecklingsstörning, som då 

kallades sinnesslöa. Målsättningen med undervisningen har sen dess fokuserat på att 

göra eleverna så självständiga som möjligt. Idag har gymnasiesärskolan en målsättning 

som utöver en yrkesutbildning ska ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i 

samhället. På den öppna arbetsmarknaden finns det idag flera arbetsmarknadsåtgärder i 

form av olika anställningsformer, för elever som gått på gymnasiesärskolan är det 

vanligast med en lönebidragsanställning. 

 

Det här en studie som har en fenomenografisk grund eftersom syftet är att få en 

förståelse för hur personalen arbetar med att förbereda eleverna. Den metod som har 

använts är intervjuer av både pedagoger och studie- och yrkesvägledare.  

 

För att analysera det empiriska materialet används Nirjes normaliseringsprincip, Säljös 

sociokulturella perspektiv och von Wrights Vad eller Vem. Den här studiens resultat 

visar att målsättningen för flera av intervjupersonernas skolor är att eleverna ska få ett 

arbete på den öppna arbetsmarknaden. Trots detta hamnar många elever inom den 

Dagliga verksamheten. En del av förberedelsen för övergången till arbetslivet är 

elevernas praktik. Det som ses som ett hinder för att eleverna ska få ett arbete är, enligt 

intervjupersonerna, ekonomin, ökade effektivitetskrav och okunskap. 
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Tack 
Att skriva ett arbete är som att ut och resa, det är många förberedelser som ska göras 

och det är inte alltid det går som man har tänkt sig. Att studera kartor och bestämma 

färdvägen får motsvara referensletandet och val av metod. Ibland tappar man bort 

bagaget, i mitt skrivande innebar det att jag fick ”skrivkramp”. Det fanns då en hand-

ledare som med ett positivt tänkande hjälpte till så jag kunde fortsätta resan.  

 

Under hela resan har det funnits medpassagerare som har gjort det hela möjligt; 

intervjupersonerna som varit vänliga att dela med sig av sina erfarenheter, min 

handledare Elisabet Frithiof som hela tiden har stöttat mig i mitt arbete och kommit med 

många bra synpunkter, mina arbetskollegor som har fått ändra på sina scheman och 

ställt upp för mig när jag har ”förlustat” mig på universitetet och min familj – Markus, 

Albin och Carl som har låtit mig vara i fred vid datorn. Som alltid när man har befunnit 

sig på en långresa är det väldigt skönt att komma hem och det stämmer också med detta 

arbete, det är skönt att säga att nu är jag klar!  

 

Vederslöv november 2013  

Christina 
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1 Inledning 
Att bli vuxen och lämna ungdomstiden bakom sig är bland annat en känsloprocess som 

kan bestå av glädje, sorg, frihet och rädsla. För personer med en utvecklingsstörning är 

denna process oftast längre och svårare, enligt Nirje (2003), och de blir inte alltid av sin 

omgivning accepterade eller respekterade som vuxna. Gymnasiesärskolan kan göra den 

här processen lättare genom att ge eleverna en för dem anpassad utbildning, som ska 

utgöra en bra grund för deras yrkesverksamma liv och fortsatta studier. Men gymnasie-

särskolans utbildning ska även ge en bra grund för elevens personliga utveckling och ge 

eleven verktyg för ett aktivt deltagande i samhället (SFS 2010:800, 2011). Begreppet 

utbildning kan kopplas ihop med två tankar om skolans uppdrag: den ena är att 

utbildningen ska syfta till att ge eleven kunskaper som är användbara utanför skolan, 

den andra är att utbildningen ska utveckla eleven till en självständig, tänkande och 

reflekterande individ (Carlgren, 2012).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) kan brister i övergången från skola till arbetslivet innebära 

negativa följder inte bara utifrån den enskildes perspektiv utan även utifrån ett 

samhällsekonomiskt. De brister som Socialstyrelsen (2008) pekar på är bland annat att 

det inte finns ett fungerande samarbete mellan gymnasiesärskolan och Arbets-

förmedlingen, då elevens möjligheter till lönearbete sällan prövas utan den Dagliga 

verksamheten ses som en naturlig fortsättning efter studenten. Efter studenten på 

gymnasiesärskolan kommer eleverna till en korsning och där finns det, enligt Ineland, 

Molin och Sauer (2009), två håll att gå, det ena hållet leder till omsorgens Dagliga 

verksamhet
1
 och det andra leder till sökande på den öppna arbetsmarknaden.  

 

En del av en mening i en kursbok är grunden till detta arbete: 

… antalet unga som erhåller den särskilda omsorgsinsatsen 

“daglig verksamhet” har ökat med ca 35 procent… 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009, s. 10f) 

Jag tillhör de pedagoger som inte har sett den Dagliga verksamheten som en naturlig 

fortsättning för elever inom gymnasiesärskolan. Därför etsade sig dessa ord fast i mitt 

minne och gnagde tills det var dags att börja välja inriktning på mitt avslutande 

självständiga arbete. Som pedagog på gymnasiesärskolans individuella program har jag 

fått en bild av hur det fungerar för dessa elever. Vi arbetar för att varje enskild elev ska 

                                                 
1
 Daglig verksamhet är en av de insatser som finns i Lagen (1993:387) om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS). 
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få en praktikplats där elevens intressen och möjligheter står i centrum. Det är av stor 

betydelse att eleven får en handledare, som kan se och ta tillvara på elevens förmågor. 

Min erfarenhet av hur de nationella programmen arbetar för att förbereda eleverna för 

en övergång till arbetslivet är relativt liten, till och med obefintlig. 

 

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasiesärskolans nationella program 

förbereder eleverna inför övergången till arbetslivet. 

 

Frågeställning 

 Vad har skolans personal för målsättning med elevernas utbildning med tanke på 

arbetslivet? 

 Hur arbetar skolan med att förbereda eleven inför arbetslivet? 

 

3 Bakgrund 
För att få en förståelse för de olika begrepp som används i texten kommer först de 

centrala begreppen, funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, särskola och arbets-

marknaden redas ut och förtydligas. Men även för att visa på att begrepp som till 

exempel funktionsnedsättning kan vara oerhört komplexa. Genom en historisk återblick 

på hur samhället har sett på personer med utvecklingsstörning och deras arbetsförmåga 

kan vi få en förståelse för varför det ser ut som det gör idag, (Areschoug, 2003; Frithiof, 

2007). 

 

3.1  Funktionsnedsättning 

I litteraturen används ofta begreppet funktionsnedsättning eller funktionshinder. 

Begreppet funktionshinder kan tolkas på olika sätt, beroende på i vilket historiskt, 

socialt och kulturellt sammanhang vi befinner oss i. Wallskär (2009) skriver om 

problematiken kring begrepp som funktionshinder, funktionsnedsättning och handi-

kappforskning. Socialstyrelsen tog 2007, enligt Wallskär (2009), beslut om att termen 

handikapp inte ska användas i officiella sammanhang. Samtidigt poängterade Social-

styrelsen att begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning inte längre används 

som synonymer utan att begreppen har var sin betydelse. 
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Socialstyrelsens (2007) definition av funktionsnedsättning är att det är en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och funktionshinder är den 

begränsning som funktionsnedsättningen får för en person i den aktuella miljön eller 

situationen. Socialstyrelsens beslut har, enligt Wallskär (2009), inte slagit igenom utan 

man använder fortfarande begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning som 

synonymer och begreppet handikappforskning lever kvar. I denna studie kommer 

begreppet funktionsnedsättning användas även om ursprungskällorna använder 

funktionshinder eller funktionshindrade. Att jag väljer att använda mig av begreppet 

funktionsnedsättning beror på att jag anser att en funktionsnedsättning inte behöver 

innebära att en person blir funktionshindrad om miljön och omgivningen är anpassad 

efter just den personens funktionsnedsättning. 

 

Enligt SCB:s mätning
2
 (2009) ingår personer med nedsatt syn eller hörsel, tal- och 

röstproblem, rörelsehinder, astma/allergi, psykisk funktionsnedsättning, diabetes, hjärt- 

och lungproblem, mag- och tarmsjukdomar, psoriasis, epilepsi och dyslexi i definitionen 

funktionsnedsättning. Det här innebär att ca 16 % (ca 900 000 personer) av den arbets-

föra befolkningen i åldrarna 16-64 har någon form av funktionsnedsättning (SCB, 

2009). Utav dessa 900 000 personer är endast 0,9 % personer med utvecklingsstörning 

vilka alltså denna studie inriktar sig på.  

 

3.1.1 Utvecklingsstörning 

I gruppen personer med funktionsnedsättning ingår personer med utvecklingsstörning. 

Det finns olika sätt att definiera utvecklingsstörning, Sonnander & Emanuelsson (1990) 

anger tre olika definitioner; psykologisk, social och administrativ. Den psykologiska 

definitionen är att man har en nedsatt intelligensförmåga som ligger under 

intelligenskvoten IQ 70. Enligt den sociala definitionen har en person en utvecklings-

störning om den inte klarar av samhällets krav. Dessa krav varierar i olika miljöer och 

över tid, det är den sociala omgivningen som bestämmer vem som tillhör gruppen 

personer med utvecklingsstörning. Enligt den administrativa definitionen bedöms en 

person ha en utvecklingsstörning om personen har ett hjälpbehov och får särskilda 

insatser, till exempel mottagande i särskola och/eller har insatser från handikapp-

omsorgen. I praktiken är den administrativa definitionen en kombination av den 

psykologiska och den sociala definitionen. 

                                                 
2
 Den här mätningen gjordes av SCB på uppdrag från Arbetsförmedlingen och är ett samarbete mellan 

SCB, Arbetsförmedlingen, Handikappsombudsmannen och HANDISAM. 
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Enligt Jakobsson & Nilsson (2011) innebär begreppet utvecklingsstörning en 

intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med en bristande förmåga att klara av 

den dagliga livsföringen.  Swärd & Florin (2011) ser intellektuell funktionsnedsättning 

som ett vitt begrepp, det som är gemensamt för personer med en intellektuell funktions-

nedsättning är att de har problem med sin intelligens utifrån dessa tre kriterier; de är 

hämmade i sin intelligens, de har en avsevärd och bestående nedsatt intelligensfunktion 

och att störningen i intelligensen skedde före 16 års ålder. 

 

I Sverige delas utvecklingsstörning in i tre nivåer; grav, måttlig och lindrig utvecklings-

störning. Att vara en person med utvecklingsstörning innebär att man har en intelligens-

kvot som är lägre än IQ 70. (Ineland m.fl., 2009) Eftersom den här studien begränsar sig 

på till nationella programmen på gymnasiesärskolan innebär det här att det framför allt 

rör sig om elever med en lindrig utvecklingsstörning.  

 

3.2 Särskolan 

Särskolan är, enligt Skollagen (SFS 2010:800, 2011), till för de elever som inte klarar 

av grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning. Om 

utredningen, som består av fyra delar, medicinsk, social, pedagogisk och psykologisk, 

visar att eleven har rätt till särskolan som skolform är det vårdnadshavaren som avgör 

om eleven ska tas emot i särskolan. Den obligatoriska grundsärskolan är idag nioårig 

och består av två inriktningar, grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolan ska 

ge eleverna en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. (ibid.) 

 

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och består av nationella och individuella 

program. Enligt Lpf 94
3
 ska gymnasiesärskolan utveckla elevernas kunskaper som en 

förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbetet, boendet och på fritiden (Skolverket, 

2006). De nationella programmen på gymnasiesärskolan har som mål att ge eleverna 

grundläggande yrkeskunskaper inom den inriktning som programmet har, till exempel 

handels- och administrationsprogrammet ska ge eleven kunskaper för arbetsuppgifter 

inom företag och förvaltning. Eleverna på ett nationellt program har även rätt till minst 

22 veckors arbetsförlagd utbildning (APU), eleverna får då möjlighet att uppleva en 

                                                 
3
 Lpf 94 är en förkortning för Läroplan för de frivilliga skolformerna och innehåller den läroplan som har 

gällt för gymnasiesärskolan fram till den nya läroplanen, Gysär 13, trädde i kraft höstterminen 2013. Då 

detta arbete påbörjades innan Gysär 13 trädde i kraft, kommer detta arbete i första hand hänvisa till den 

förstnämnda läroplanen. 
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arbetsplats från insidan. För många elever blir detta språngbrädan till en anställning 

efter skolan (Skolverket, 2002). De elever som går på gymnasiesärskolans individuella 

program är de som, enligt Skolverket (2004), inte kan eller vill delta i ett nationellt 

program. 

 

Idag finns det nio olika nationella program på gymnasiesärskolan och ett individuellt 

program. Enligt Gysär 13, (Skolverket, 2013) ska eleverna på gymnasiesärskolans 

nationella program ha minst 22 veckors arbetsförlagt lärande (APL). APL är en viktig 

del av utbildningen och innebär att delar av kurser eller hela kurser förläggs till en 

arbetsplats. (ibid.) 

 
3.2.1 En historisk tillbakablick på särskolans målsättning 

I slutet av 1800-talet gick allt fler barn i skolan i och med att allmän folkskola infördes 

1842. De barn som inte klarade av undervisningens krav fick förkortad skoltid eller 

skickades till skolhem om de ansågs vara sinnesslöa. Skolhemmen låg inte under folk-

skolans regelverk utan var en del av fattigvården och kallades ibland fattigskolor eller 

uppfostringsanstalter. Man delade upp eleverna i bildbara och obildbara, som obildbar 

ansågs man inte ha förmågan att kunna lära sig att läsa. 1866 grundade Emanuella 

Carlbeck den första idiotanstalten
4
 i Sverige (Grünewald, 2008). Målsättningen med 

idiotskolorna var att träna eleverna till ett så självständigt liv som möjligt, (Ineland 

m.fl., 2009). 

 

1944 kom ”Lagen om undervisning och vård av bildbara sinneslöa
5
” och barn som 

kategoriserades som ”bildbara sinnesslöa” fick de rättigheter och skyldigheter som skol-

plikt innebar. Då sinnesslöundervisningen innebar att barnen var på en anstalt togs 

föräldraansvaret bort och ansvaret för barnens dagliga vård och uppfostran fördes över 

till sinnesslöanstalten. Målsättningen för sinnesslöanstalternas undervisning var att 

förhindra att de sinnesslöa blev kriminella och asociala men också att utveckla deras 

arbetsförmåga så att de kunde försörja sig själva.  (Areschoug, 2000) 

  

Från och med 1955 används benämningen särskola, fram till 1985 låg särskolan under 

omsorgslagen innan den kom att ligga under skollagen. 1968 infördes träningsskolan i 

                                                 
4
 Idiot kommer från grekiskan och betyder okunnig eller obildad person. Idiot användes parallellt med 

sinnesslö under slutet av 1800-talet för personer med utvecklingsstörning. 
5
 Sinnesslö var den officiella benämningen på personer med utvecklingsstörning fram till 1954 då det 

ändrades till psykiskt efterbliven.  
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Sverige, att införa skolplikt för de barn som tidigare räknats som obildbara var Sverige 

först med i världen. Syftet med särskolan var inte längre att eleven skulle bli en närande 

samhällsmedborgare utan fokus låg på en allsidig funktionsträning, där skolan 

anpassade sin undervisning efter elevens förutsättningar. Det som prioriterades i 

undervisningen var språk- och kommunikationsförmåga, ADL-träning (Activity of 

Daily Living) och social träning. Landstingen inrättade i slutet av 1960-talet yrkeshem 

där eleverna delades in i tre grupper efter sina förutsättningar; yrkesundervisning, 

yrkesträning och verksamhetsträning. På dessa yrkeshem fanns bland annat dessa 

områden; mekanik, vaktmästeri och storkök. (Grünewald, 2008) Fram till mitten av 

1990-talet var det landstingen som var huvudman för särskolan, (Molin, 2004). 

 

Dagens gymnasiesärskola ska ge elever med en utvecklingsstörning en utbildning 

anpassad efter varje elevs behov, inte bara för ett yrkesverksamt liv eller fortsatta 

studier utan även på det personliga planet och ge eleverna verktyg så att de kan delta 

aktivt i samhället (Skolverket, 2013). 

 

3.3 Arbetsmarknaden för personer med utvecklingsstörning 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Social-

departementet, 2008) har personer med funktionsnedsättning precis som alla andra rätt 

till ett arbete. Den här rättigheten innebär att individen själv ska få välja arbete på 

arbetsmarknaden och att man har rätt till samma arbetsvillkor, till exempel lika lön för 

samma arbete. Enligt Numhauser-Henning (2009) förbättrar arbete individens hälsa och 

livskvalitet genom att man känner sig behövd, det ger en strukturerad tillvaro och man 

träffar andra människor. I Prop. 1999/2000:79, (Regeringen 2000), finns det som mål att 

funktionshindrade personer ska ha samma möjligheter som alla samhällsmedborgare, att 

kunna delta i arbetslivet. För att detta ska bli möjligt måste eventuella hinder undanröjas 

och kompensatoriska insatser sättas in. Enligt Nirje (2003) är ett arbete och en 

meningsfull fritidssysselsättning oerhört viktig för personer med en utvecklingsstörning. 

Att inte ha möjlighet till dessa sociala arenor, som arbete och fritidsaktiviteter, kan 

innebära att personer med utvecklingsstörning förlorar kunskaper som förvärvats under 

skolgången. (ibid.) 

 

Möjligheten för personer med en utvecklingsstörning att få ett arbete har påverkats av 

den människosyn och det ekonomiska klimat som rått under historiens gång. I och med 

industrialiseringen under den senare hälften av 1800-talet skapades det fler arbets-
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tillfällen i Sverige, vilket även påverkade synen på olika gruppers möjligheter till 

anpassning i samhället. Man upprättade ”Uppfostringsanstalter för bildbara sinnesslöa 

barn” i slutet av 1800-talet för att uppfostra de sinnesslöa och genom undervisning ge 

dem en utbildning så att de som vuxna skulle kunna försörja sig själva, de sinnesslöa 

skulle gå från ”tärande” på samhället till ”närande”. (Söder, 2011) 

 

I början av 1900-talet hade sinnesslöundervisningen som målsättning att göra sina 

elever arbetsdugliga och till viss del självförsörjande. Enligt Areschoug (2000) förekom 

det en debatt om vilka arbeten och möjligheter som fanns för de sinnesslöa på arbets-

marknaden. Man ansåg i Sverige på 1930-talet att de sinnesslöa passade bättre in på 

landsbygden än i de livliga städerna, man trodde också att det fanns fler sinnesslöa på 

landet än i staden eftersom lantlivet inte utvecklade intellektet som stadslivet. Enligt 

1930 års folkräkning var det främst jordbruksarbete som tillskrevs de sinnesslöa. (ibid.) 

 

Under 1930-talet var ekonomin i kris och det fanns en hög arbetslöshet vilket medförde 

en pessimistisk syn på personer med utvecklingsstörning, denna grupp kom att bli 

betraktade som ett hot mot samhället (Söder, 2011).  Samhället skulle skyddas mot detta 

hot genom att placera personer med utvecklingsstörning i en livslång anstaltsvård och 

anstalterna byggdes ut så att personerna kunde bo där livet ut. (ibid.). Efter andra 

världskriget och fram till mitten av 1970-talet hade Sverige en ekonomisk blomstring. 

Det var inte längre arbetslöshet utan en brist på arbetskraft, vilket bidrog till att grupper 

som tidigare inte funnits på arbetsmarknaden blev intressanta. En av dessa grupper var 

personer med funktionsnedsättningar, där personer med utvecklingsstörning ingick. 

(ibid.) På 1950-talet uppstod skyddade verkstäder för personer med utvecklings-

störning. På de skyddade verkstäderna utfördes legoarbete i form av enklare sorterings 

och monteringsarbeten. På en del skyddade verkstäder fanns det även egen produktion. 

Dessa skyddade verkstäder kom att bli en del av Samhall som grundades 1980. 

(Grünevald, 2008) 

 

Under 1990-talets ekonomiska kris försvårades arbetsmarknaden och konkurrensen 

gjorde att personer med funktionsnedsättning sågs som olönsamma eftersom de inte 

fyllde kravet på effektivitet (Tideman, 2000).  Det skedde även en ökning av kraven på 

arbetsmarknaden, en ökad arbetstakt och större kompetenskrav vilket gjorde att det blev 
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svårt för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden eller 

utvecklas i det egna arbetet (Abrahamsson, 2002). 

 

3.3.1 Daglig verksamhet 

Utifrån normaliseringstankarna och i och med omsorgslagen från 1968 startade 

landstingen i Sverige flera dagcenter för personer med utvecklingsstörning. Arbetet som 

utfördes var framförallt arbetsuppgifter från tillverkningsindustrin (Socialstyrelsen 

2010). År 1994 blev Daglig verksamhet en rättighet genom LSS-lagen
6
. Genom denna 

lag övergick även ansvaret för verksamheten till kommunen. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) kan Daglig verksamhet vara ett stöd för personer i övergången från skola till 

arbetsliv. En Daglig verksamhet kan finnas i olika former; den traditionella 

gruppverksamheten, en utflyttad verksamhet och en individuell placering. Det som 

skiljer en utflyttad verksamhet och en individuell placering är att i den utflyttade 

verksamheten är det flera i en grupp som är beviljade Daglig verksamhet. I den 

individuella placeringen har personen som är beviljad Daglig verksamhet sin 

sysselsättning på ett företag, en förening eller en kommunal arbetsplats. Stöd och 

handledning får personen från någon eller några av arbetskamraterna på arbetsplatsen. 

Utav de som beviljats daglig verksamhet har ca 15 % en individuell placering. 

(Socialstyrelsen 2008) 

 

Att arbeta inom Daglig verksamhet är inte ett arbete i den meningen att man får lön för 

sitt arbete eftersom man enligt Tideman (2000) inte producerar tjänster eller varor mot 

ersättning. Man är inte anställd på Daglig verksamhet utan man är där frivilligt efter att 

man själv har ansökt om det (Grünewald, 2004). En studie gjord av Socialstyrelsen 

(2010) visar att antalet personer inom Daglig verksamhet ökar, under åren 2000-2008 

har det skett en ökning på 39 %. Målsättningen med Daglig verksamhet är, enligt 

Socialstyrelsen (2010), att utveckla den enskildes möjlighet till ett arbete. Men Social-

styrelsens studie tyder på att övergången från Daglig verksamhet till lönearbete är 

nästan obefintlig. 

 

3.3.2  Öppna arbetsmarknaden 

Enligt Prop. 1999/2000:79 (Regeringen, 2000) ska personer med funktionsnedsättningar 

ges samma möjligheter som andra att delta i arbetslivet.  Arbetsförmedlingen har som 

statlig aktör ansvar för att uppfylla de arbetsmarknadspolitiska mål som antogs i och 

                                                 
6
 LSS-lagen är en förkortning för Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
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med propositionen, genom att ge stöd och sätta in insatser som kan skapa möjligheter att 

få och behålla ett arbete. Dessa insatser består i att sätta in arbetsmarknadsstöd för 

nedsatt arbetsförmåga för personer med funktionsnedsättning. På den öppna 

arbetsmarknaden finns fyra olika anställningsformer för denna målgrupp; utvecklings-

anställning, trygghetsanställnng, skyddad anställning och lönebidragsanställning.   Den 

största delen av arbetsmarknadsstödet går till lönebidragsanställningar och skyddade 

anställningar inom Samhall och OSA, Offentligt Skyddade Arbeten. (Riksrevisionen, 

2007) 

Lönebidrag är ett arbetsmarknadsstöd som ges till arbetsgivaren som har anställt en 

person med funktionsnedsättning som har en nedsatt arbetsförmåga. Som anställd med 

lönebidrag har du rätt till lön och förmåner enligt kollektivavtalet inom den branschen. 

Lönebidragets storlek beror på hur stor nedsatt arbetsförmåga arbetstagaren har och 

lönebidraget kan ges under maximalt fyra år. (Riksrevisionen, 2007) 

En utvecklingsanställning pågår under högst ett år och ges till den arbetsgivare som 

anställer en person som är arbetssökande och har en nedsatt arbetsförmåga på grund av 

en funktionsnedsättning. Utvecklingsanställningen är en vanlig anställning, där man 

följer branschens kollektivavtal men arbetstagaren omfattas inte av LAS
7
, men 

arbetsplatsen, arbetstiden och uppgifterna ska anpassas efter den arbetssökandes behov 

och förutsättningar. Syftet med en utvecklingsanställning är att ge arbetstagaren 

kompetens och ökad arbetsförmåga som leder till större möjligheter att få ett jobb i 

framtiden. (Arbetsförmedlingen, 2012a) 

En trygghetsanställning ska ge arbetstagaren möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga 

och kompetens samtidigt som arbetsplatsen är anpassad efter arbetstagarens behov och 

förutsättningar. Precis som vid lönebidragsanställningen ska man följa branschens 

kollektivavtal och arbetstagaren omfattas av LAS. En trygghetsanställning har ingen 

tidsbegränsning, men ersättningen betalas normalt ut fyra år i taget. (Arbetsförmed-

lingen, 2012b) 

En skyddad anställning kan man ha genom Samhall eller hos en offentlig arbetsgivare 

(OSA), dessa insatser ska leda till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Om man 

har en skyddad anställning har man rätt till de kollektivavtal som gäller i den branschen 

men man omfattas inte av LAS. (Arbetsförmedlingen, 2012c och 2013) Trots dessa 

                                                 
7
 LAS står för Lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
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arbetsmarknadsstöd finns det på den öppna arbetsmarknaden endast 1 % kvinnor och 

1,6 % män med intellektuella funktionshinder, enligt Ineland m.fl. (2009). 

 

3.4 Ansvarsfrågan 

Det här avsnittet ska ge läsaren en bild av vilket ansvar samhället har för att elever på 

gymnasiesärskolan kommer ut i arbetslivet. I skolans styrdokument, läroplan och 

kursplaner framhålls att skolan ska förbereda eleverna och ge dem yrkesrelevanta 

kunskaper. De andra aktörerna är kommunen genom LSS, Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan. 

 

3.4.1 Skolans ansvar 

Enligt Lpf 94 ska gymnasieskolan samverka med arbetslivet, universiteten och 

högskolorna samt med samhället för att ge en utbildning med hög kvalitet, särskilt 

viktigt är det med samarbete med arbetslivet för skolans yrkesförberedande program. 

Rektorn har ansvaret för att eleverna på gymnasiesärskolan får det stöd de behöver 

under sin APU och vid utslussningen till arbetslivet. (Skolverket, 2006)  

Eleverna på de nationella programmen på gymnasiesärskolan har rätt att få 

arbetsplatserfarenhet genom arbetsförlagd utbildning (APU), som ska omfatta minst 22 

veckor under den fyraåriga utbildningen. Skolan är ansvarig för att se till att det finns 

platser som motsvarar utbildningens mål (Skolverket, 2002). I skolans ansvar ligger 

också att förbereda eleven så att han/hon vet vad som förväntas av honom/henne på 

arbetsplatsen, men även handledaren måste ha fått information från skolan om vilket 

stöd eleven behöver och vad eleven ska få ut av sin APU (ibid.). 

Efter att Gysär 13 har införts har skolans ansvar inte förändrats nämnvärt. Det som 

skiljer är att APU har bytt namn till APL (arbetsplatsförlagt lärande) och har en central 

del i elevernas utbildning. Enligt Gysär 13 ska kurserna styra innehållet i APL:n då den 

innebär att hela eller delar av kurser förläggs till arbetsplatser. (Skolverket, 2013) 

 

3.4.2 Kommunens ansvar  

Kommunen har ett särskilt ansvar för personer med funktionsnedsättningar genom 

Socialtjänstlagen (SoL) där det står att denna persongrupp ska få delta i samhällets 

gemenskap och leva som andra (Socialstyrelsen, 2010). Eftersom man måste ansöka om 

en plats vid Daglig verksamhet är det LSS-handläggaren som tillsammans med den 
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enskilde går igenom vilka alternativa vägar det finns till ett arbete, att gå via Daglig 

verksamhet är en väg. När ansökan är beviljad upprättas en genomförandeplan där målet 

med insatsen finns formulerad, den används även vid utvärderingen av insatsen. Enligt 

LSS-lagen ska kommunen samverka med berörda parter, som t.ex. Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. (Socialstyrelsen, 2010)  

 

3.4.3 Arbetsförmedlingens ansvar 

Arbetsförmedlingen ska samverka med skolan för att underlätta för elever med 

funktionsnedsättningar när det gäller övergången från skola till arbetslivet. Arbets-

förmedlingen ska erbjuda vägledning och ge information när eleven har en utvecklings-

störning och har fyllt 16 år. Efter studenten ska Arbetsförmedlingen samverka med 

Försäkringskassan och Dagliga verksamheter för att personer med aktivitetsersättning 

ska få möjligheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. (Socialstyrelsen, 2010) 

 

3.4.4 Försäkringskassans ansvar 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är Försäkringskassan en viktig aktör när det gäller 

övergången från Daglig verksamhet till den öppna arbetsmarknaden. Försäkringskassan 

ska även utreda huruvida en person kan försörja sig med hjälp av rehabilitering eller 

stöd (Socialstyrelsen, 2010). Ett delmål hos Försäkringskassan är att öka delaktigheten 

för personer med funktionsnedsättningar i arbetslivet. Sedan 2012 har Arbets-

förmedlingen och Försäkringskassan kommit överens om ett förstärkt samarbete om 

personer med funktionsnedsättningar. Det viktigaste i överenskommelsen är att det 

tidigt ska sättas in insatser utifrån individens behov. Försäkringskassan är ansvarig för 

att ungdomar med aktivitetsersättning får de rehabiliteringsinsatser som behövs för att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är ansvarig för att de 

arbetsmarknadspolitiska insatser som erbjuds anpassas efter individens behov. 

(Försäkringskassan, 2013) 

 

Utifrån vad dessa olika aktörer har som riktlinjer kan man sammanfattningsvis säga att 

alla aktörer har ett gemensamt ansvar för att gymnasiesärskolans elever kommer ut i 

arbetslivet. Det gemensamma hos de olika aktörerna är att det uttryckligen skrivs att de 

måste samverka med varandra, men på vilket sätt och i vilken utsträckning blir en 

tolkningsfråga. 
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4 Tidigare forskning  
Det här avsnittet tar upp den tidigare forskning som är kopplat till de, för den här 

studien, centrala begreppen: utvecklingsstörning, gymnasiesärskolan och arbets-

marknaden. Då den här studien lägger fokus på gymnasiesärskolan i Sverige är det 

enbart svensk forskning som behandlas i detta kapitel.  Forskningen om övergången 

mellan gymnasiet och arbetslivet befinner sig mellan två olika forskningsområden, 

enligt Ineland m.fl. (2009), det ena forskningsområdet handlar om särskolan, det andra 

området är forskningen om ungdomar och arbetslivet.  

 

4.1 Forskning kring särskolan 

När det gäller forskningen kring särskolan handlar mycket om integrering och 

inkludering i skolan och delaktighet. Elevernas syn på sin egen delaktighet tas upp i 

både Molins (2004) och Szönyis (2005) avhandlingar. Molin (2004) gjorde en definition 

av begreppet delaktighet då det råder en komplexitet i begreppets innebörd. Utifrån 

intervjuer med en ansvariga för särskolan i en kommun fick Molin (2004) fram de 

ansvarigas syn på särskolan. Molin gjorde även observationer på en gymnasiesärskola 

under ett läsår och kartlade elevernas delaktighet utifrån delaktighetsformerna aktivitet, 

engagemang, formell tillhörighet, informell tillhörighet, autonomi, makt och interaktion.  

Molin fann en elevgrupp, tuffingarna, som inte ville vara delaktiga i och tog avstånd 

från särskolan, de vill skapa en egen tillhörighet och identitet. De elever som stod 

utanför denna elevgrupp delades upp i två läger, de som såg upp till tuffingarna och de 

som inte brydde sig om tuffingarna. Den sistnämnda gruppen upplevdes ha insett sina 

begränsningar och tog inte avstånd från andra elever med funktionsnedsättningar (ibid.). 

Szönyi (2005) har genom intervjuer av särskolans elever undersökt hur eleverna själva 

ser på att tillhöra skolformen särskola och deras erfarenheter av delaktighet och 

utanförskap. Szönyis resultat är att särskolan kan av vissa elever ses som en möjlighet 

till ökad delaktighet medan andra elever upplever särskolan som en begränsning genom 

att de inte tillhör den kamratgemenskap som finns i ett specifikt bostadsområde. De 

äldre eleverna upplever också en begränsning när det gäller att söka vidare till 

gymnasiet. Flera av eleverna beskriver särskolan som det onormala och avvikande och 

att grundskolan och gymnasiet ses som det normala som ska eftersträvas.   

 

Elevernas erfarenheter och upplevelse av gymnasiesärskolan var i fokus i Mineurs 

(2013) avhandling. Förutom att få en förståelse för elevernas erfarenheter och förståelse 
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av sin skola har Mineur satt in elevernas erfarenheter i ett samhälls-, organisations- och 

grupperspektiv. På organisationsnivå framkom att det finns en prioriterad strävan hos 

personalen om trivsel på skolan. För de elever som ännu inte hade accepterat sin 

skolformstillhörighet resulterade detta i att eleverna med tiden fann sig tillrätta med 

tillhörigheten. Mineur har genom sin studie bekräftat det som tidigare forskning kommit 

fram till att det råder ett omsorgstänkande kring elever på gymnasiesärskolan. (Mineur, 

2013) 

 

Berthén (2007) har i sin studie granskat undervisningen i både en grundsärklass och en 

träningsklass. De slutsatser som Berthén drar från sina observationer är att under-

visningen präglas av förberedelse och fostran. Enligt Berthén sker det en vardagsför-

beredande verksamhet i träningsklassen, medan det sker en undervisningsförberedande 

verksamhet i grundsärklassen. Den här förberedelsen är något som pågår år efter år och 

den tar aldrig slut. Det som eleverna ska förberedas för är en annan typ av verksamhet 

än den de befinner sig i just nu. Utöver förberedelse betonas fostran i det pedagogiska 

arbetet, de vanliga skolkunskaperna, som läsning, skrivning och räkning, får en 

underordnad roll i klassrummet. (Berthén, 2007) 

Rabe (1997) följde under många år en grupp elever med utvecklingsstörning och i en av 

studierna låg fokus på att granska hur skolan och samhället förberedde gymnasie-

särskolans elever för vuxenlivet. Rabe utgick ifrån vad som stod i läroplanen, Lpf 94, 

och lät elever, föräldrar och lärare ge sin bild av deras syn på hur skolan följde 

läroplanen. Rabe kom fram till att när grundsärskoleeleverna kommer till gymnasiet är 

de dåligt förbereda för en fortsatt skolgång, vilket medför att allt fler av eleverna 

tillbringade sitt vuxenliv i gruppboende och dagcenter. (ibid.) 

 

4.2 Forskning kring ungdomar och arbetslivet 

Arbetslivsinstitutet påbörjade 2005 en satsning på utsatta grupper i arbetslivet, som en 

del i denna satsning lät man Nolén göra en litteraturöversikt över funktionshinder och 

arbetsliv. Noléns (2005) slutsats blev att det finns väldigt lite forskning kring detta 

ämne (se även Molin 2008), med tanke på hur stor del av befolkningen som har en 

funktionsnedsättning. Molin (2008) hävdar också att om det finns lite skrivet om 

funktionshinder och arbetsliv är det troligt att det finns ännu mindre skrivet om området 

utvecklingsstörning och arbetsliv. 
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En studie av Antonson (2003) fokuserar på vilka livsvillkor personer med funktions-

nedsättningar har och deras möjligheter till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Antonson har även undersökt insatsen ”Supported employment”, som är en metodik 

utvecklad i USA och Kanada med syftet att alla människor med stöd kan ha ett 

lönearbete, och vilken betydelse den har för personer med funktionsnedsättningar. I 

studien har Antonson valt ut tre grupper; personer med lindrig utvecklingsstörning, 

personer med psykiska funktionshinder och personer med rörelsehinder, och följt dessa 

personer och studera hur deras supported empolymentstödet (SEM-stöd) har fungerat. 

Utav dessa 21 personer som studien bestod av hade 6 stycken nått målet, som var att 

etablera sig på en arbetsplats. Utav dessa sex var det tre från urvalsgruppen personer 

med utvecklingsstörning, deras framgång på arbetsplatsen berodde på flera faktorer; ett 

bra anhörigstöd, ett långvarigt SEM-stöd och att detta arbete började redan under 

gymnasietiden. (Antonson, 2003) 

Antonson och Stål (2003) följer upp Antonsons studie med vad som krävs för att 

behålla sitt arbete. Antonson och Stål ser etableringen på arbetsmarknaden som en 

process i tre steg; personen når ett arbete, personen får ett arbete och personen behåller 

arbetet. I dessa steg har personer med funktionsnedsättningar rätt till stöd utifrån 

arbetsmarknadspolitiska beslut. Att nå ett arbete innebär att personen själv och 

omgivningen anser att han eller hon klarar av ett visst arbete. När man får ett arbete 

innebär det att arbetsgivaren anställer personen, ibland med lönebidrag. Att kunna 

behålla arbetet är det sista steget i denna process och innebär att personen vill och kan 

arbeta och att arbetsgivaren ser arbetstagaren som en betydelsefull person på arbetet. I 

detta sista steg får arbetsgivaren inte längre något lönebidrag för den anställde. Ett 

resultat från Antonson och Ståls studie var att stödet ofta upphörde när personen ansågs 

klara sig själv, vilket fick negativa följder och flera blev arbetslösa. För personerna med 

en utvecklingsstörning hade inte stödet upphört eftersom stödet i dessa fall inte hade en 

rehabiliterande tanke utan en habiliterande tanke utifrån LSS. (ibid.) 

De hinder, eller barriärer, som personer med funktionsnedsättningar upplever på 

arbetsmarknaden fokuserar Dag (2006) på. Dag har i sin studie valt att begränsa sitt 

urval till personer med rörelsehinder och hur de upplever eventuella hinder på 

arbetsmarknaden. De barriärer som Dag finner är; individrelaterade barriärer, som är 

motivation, långtidsarbetslöshet och utbildningsnivå, och samhällsrelaterade barriärer, 

som är yttre fysisk miljö, myndighetspersoners och arbetsgivares attityd mot individer 
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med funktionsnedsättningar och regelsystemet. Många av de barriärer som Dag tar upp 

är samma hinder jag har mött på när det gäller att ordna praktikplats åt 

gymnasiesärskolans elever. Jag anser därför att det går att överföra Dags barriärer även 

på gruppen personer med utvecklingsstörning och deras möjligheter till en etablering på 

arbetsmarknaden. 

Michailakis (2002) skriver om att det är arbetsmarknadssystemet som har skapat 

begreppet arbetsoförmåga. Genom att man på arbetsmarknaden kom att se arbetet som 

en vara som kan säljas och köpas uppkom begreppen arbetsförmåga och arbets-

oförmåga. Arbetsförmåga har personer som är kunniga och effektiva för arbetsgivaren, 

däremot ses personer arbetsoförmögna när de inte längre är lönsamma. Michailakis 

hävdar att arbetsmarknadssystemets begrepp arbetsförmåga och arbetsoförmåga är 

konstanta däremot varierar de innehålls- och kravmässigt genom historien. Begreppet 

arbetsoförmåga är en social konstruktion och inte en egenskap hos individen, enligt 

Michailakis, en individ kan anses som arbetsoförmögen inom ett yrke men ha 

arbetsförmåga inom ett annat. (Michailakis, 2002) 

Sonnander (1990) har gjort en longitudinell kartläggning, under åren 1975-1985, av 

samtliga elever (255 st.) i ett landstingsområde som lämnat yrkessärskolan
8
 med fokus 

på hur deras arbetssituation ser ut.  Sonnanders studie visade att bara 5 % av dessa 

elever hade en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta jämfördes med statistik 

från åren 1962, 1980, 1984 och 1987 och det visade sig att andelen elever från särskolan 

har successivt minskat på arbetsmarknaden. Sonnander (1990) undersökte också vilka 

hinder och möjligheter som fanns för att särskolans elever skulle kunna få en anställning 

på arbetsmarknaden. De hinder som framkom var till exempel att det saknades lämpliga 

arbetsuppgifter, dålig handledning och introduktion på arbetsplatsen och arbetstagaren 

presterar för dåligt och det saknas ekonomisk kompensation. Det som krävdes för att 

eleverna skulle lyckas var till exempel att arbetsgivaren var positivt inställd och 

motiverad, arbetsförmedlaren var engagerad, arbetstagaren klarade av arbetsuppgifterna, 

fungerade bra socialt och var motiverad. (ibid.) 

Sammanfattningsvis handlar den tidigare forskningen om särskolan och elevernas 

delaktighet och hur undervisningen ser ut. Väldigt lite finns skrivet om vad som händer 

med eleverna efter studenten och hur skolan arbetar för att förbereda eleverna. När det 

                                                 
8
 Yrkessärskolan bestod av verksamhetsträning, yrkesträning och yrkesutbildning.  
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gäller forskningen kring arbetsmarknaden ligger inte fokuset på personer med 

utvecklingsstörning utan om personer med funktionsnedsättningar generellt. Mycket av 

det som finns när det gäller forskningen kring arbetsmarknadsfrågor kring specifika 

funktionsnedsättningar (se Dags (2006) avhandling kring personer med rörelsehinder) 

går att koppla även till gruppen personer med utvecklingsstörning. 

 

5 Teori 
Det här kapitlet tar upp en tolkningsram, normaliseringsprincipen, ett perspektiv, det 

sociokulturella perspektivet, och den teori, von Wrights vad eller vem, som kommer att 

användas för att analysera resultatet av den empiriska studien.  En teori är, enligt 

Hultén, Hultman & Eriksson (2007), en förenklad och strukturerad bild av verkligheten 

och tillsammans med våra erfarenheter blir teorin ett praktiskt verktyg som hjälper oss 

att hantera verkligheten.  

 

5.1 Normaliseringsprincipen 

Nirjes (2003) normaliseringsprincip växte fram i ett försök att förstå hur livsvillkoren 

för personer med utvecklingsstörning såg ut på 1960-talet i Sverige. Normalis-

eringsprincipen har sin grund i de mänskliga rättigheterna och går ut på att personer 

med utvecklingsstörning har rätt och bör få tillgång till livsvillkor och vardagsliv som 

alla samhällsmedborgare. Normaliseringsprincipen består av åtta beståndsdelar som 

anses vara det normala levnadsmönstret. Den första är att ha en normal dygnsrytm, 

vilket innebär att man stiger upp och klär på sig, har en meningsfull sysselsättning under 

dagen och man går och lägger sig vid samma tid som jämnåriga. Det andra är att ha en 

normal veckorytm, vilket innebär att man går i skola eller arbetar under veckodagarna 

för att sen under helgen vara ledig. Den tredje beståndsdelen är att ha en normal årsrytm 

med dess årstidsväxlingar, helger och högtidsdagar.  En normal livscykel är den fjärde 

beståndsdelen och innebär att få gå igenom livets olika utvecklingsfaser; att vara barn, 

skolbarn, ungdom, vuxen och sen bli gammal. I en normal livscykel ingår även att flytta 

hemifrån, man poängterar också att det är fel att låta vuxna personer med utvecklings-

störning få bo ihop med barn och ungdomar med utvecklingsstörning eftersom det då 

signalerar att de vuxna är i behov av samma passning som barn är.  Den femte 

beståndsdelen är att ha en normal bestämmanderätt där personer med utvecklings-

störning har rätt till egna åsikter, önskemål och deras självbestämmanderätt ska 

respekteras. Att personer med utvecklingsstörning ska få leva i en tvåkönad värld med 
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rätten till kärlek och sexualitet handlar den sjätte beståndsdelen om. Den sjunde 

beståndsdelen handlar om att ta del i det normala ekonomiska mönstret i samhället, att 

ha samma grundläggande ekonomiska och sociala trygghet som övriga i samhället, till 

exempel barnbidrag, ålderspensioner, minimilöner. Den åttonde beståndsdelen handlar 

om att boendet följer den i samhället accepterade boendestandarden. (ibid.) 

 

Normaliseringsprincipen kan användas oavsett nivå på utvecklingsstörningen, ålder och 

i alla samhällen eftersom den kan anpassas till individuell utveckling och samhälleliga 

förändringar. Nirje menar att normaliseringsprincipen kan ses som en förebild för 

politiskt, socialt och pedagogiskt arbete. Normalisering innebär att personer med 

utvecklingsstörning accepteras som de är och är delaktiga i samhället med samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter som alla andra. Nirje (2003) poängterar att 

normaliseringsprincipen inte är till för att göra personer med utvecklingsstörning 

normala utan att göra deras livsvillkor så normala som möjligt.  

 

5.2 Det sociokulturella perspektivet 

Säljös (2000) sociokulturella perspektiv har sin grund i Lev Vygotskijs teorier. Säljös 

sociokulturella perspektiv vill se lärandet som något större än bara skola och utbildning. 

Lärandet finns i all mänsklig verksamhet; i familjen, bland vänner, i föreningar, på 

arbetsplatsen, vid alla tillfällen där människor interagerar. Lärandet kan både vara 

individuellt och kollektivt, det kollektiva lärandet äger rum i föreningar, på arbets-

platsen, i organisationer och samhällen. För att förstå omvärlden används, utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, verktyg eller redskap. Dessa verktyg eller redskap kan vara 

intellektuella eller fysiska och används av individen för att kompensera och minska sina 

tillkortakommanden. (ibid.) 

 

En av Vygotskijs tankar om människans utveckling och lärande är den proximala 

utvecklingszonen, som är avståndet mellan det individen kan och vad individen kan 

göra med hjälp av någon annan person. Ur ett sociokulturellt perspektiv blir den 

proximala utvecklingszonen ett sätt att se på kunskaps- och färdighetsträning. Individen 

kan förstå vad som sägs eller vad som ska göras, men kan inte utföra det själv utan 

behöver stöd eller handledning. När individen till slut blir förtrogen med uppgiften kan 

den utföra den på egen hand. (Säljö, 2000) 
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Mitt sätt att tolka Säljös sociokulturella perspektiv är att se på verktygen som 

kompensatoriska hjälpmedel som kan hjälpa personer med en utvecklingsstörning på 

arbetsmarknaden. De kompensatoriska hjälpmedlena kan till exempel vara strukturerade 

arbetsscheman med tydliga och konkreta delmål och tidshjälpmedel. Den proximala 

utvecklingszonen kan vara gymnasiesärskolans APL, eleverna får teoretiska kunskaper i 

skolan som gör att de vet vad som ska göras på arbetsplatsen, men de behöver ett stöd i 

form av en handledare. När väl eleven är förtrogen med arbetsuppgiften kan den utföra 

uppgiften på egen hand.  

 

5.3 Vad eller vem?   

Moira von Wright (2000) har gjort en rekonstruktion av George Meads teori om 

intersubjektivitet. I sin rekonstruktion vill von Wright skapa förutsättningar för goda 

pedagogiska möten mellan pedagog och elev genom att beskriva de olika perspektiven; 

det punktuella och det relationella. Von Wright (2000) beskriver det punktuella 

perspektivet där eleverna är individer som ses som en grupp subjekt som interagerar och 

kommunicerar. Genom att pedagogen sätter upp ett ideal, ”eleven”, jämförs individen 

med det. Det är dock inte alltid som individen når upp till idealet utan det finns en 

godkänd variation på idealet – ”genomsnittet”. Det punktuella perspektivet fokuserar på 

det utvecklingsbara hos individen. Utifrån det punktuella perspektivet är intresset i 

första hand individens egenskaper och förmågor och i andra hand hur individen 

använder dem. I det punktuella perspektivet finns det en risk för att man fokuserar på 

individens vad och inte på individens vem. I det relationella perspektivet menar von 

Wright (2000) att individen ses som ett subjekt, men det innebär inte att man ser 

individens egenskaper. För att få reda på vem individen är måste man inta individens 

perspektiv och se individens handlingar i den aktuella händelsen. Genom att 

kommunicera och interagera kan man få reda på vem en individ är. Vad en individ är 

säger ingenting om vem en individ är.  

 

Min tolkning av von Wrights vad eller vem i den här studien är att vad är elever med 

utvecklingsstörning medan vem är samma elever fast sedda som individer i vårt 

samhälle. Genom historien har samhället, som jag ser det, sett på personer med 

utvecklingsstörning som ett vad och inte som ett vem. Genom att använda ett 

relationellt perspektiv när man möter en person med utvecklingsstörning gör man 
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personen delaktig i sitt eget liv och utgår inte bara från sina egna tankar om personens 

möjligheter.  

 

6 Metod 
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av den metodologiska ansatsen som valts till 

den här studien, därefter följer ett avsnitt om de nackdelar och fördelar som finns med 

att välja en metod som intervjun. Tanken med det här kapitlet är att läsaren ska få en 

klar bild av de metodologiska val som gjorts inför studien och hur jag har gått tillväga 

när det gäller urval av respondenter, materialinsamling, studiens trovärdighet och de 

etiska överväganden som gjorts. 

 

6.1 Fenomenografisk studie 

För att få en förståelse för hur skolan tolkar sitt uppdrag - att förbereda eleverna inför 

arbetslivet, har jag valt att ha en fenomenografisk orienterad studie. Fenomenografins 

grund är, enligt Marton och Booth (2000), att beskriva fenomen i världen som de ses av 

olika persongrupper och hur dessa gruppers skillnader, eller variationer, ser ut.  

Fenomenografin är varken en metod eller en erfarenhetsteori utan ett försök till att 

identifiera, formulera och hantera forskningsfrågor som är av vikt i den pedagogiska 

miljön när det gäller lärande och förståelse (Marton och Booth, 2000). Den 

fenomenografiska forskningen utgår, enligt Alexandersson (2006), från att alla 

människor har olika uppfattningar om ett fenomen. Att det finns olika uppfattningar 

beror på att olika människor har olika erfarenheter och relationer till fenomenet, som de 

sen gör olika analyser av och får olika kunskaper om. Att beskriva dessa olikheter eller 

variationer är fenomenografins intresse när det gäller forskning. (ibid.) 

 

En fenomenografisk orienterad studie vill beskriva hur en grupp personer, t.ex. 

pedagoger, uppfattar centrala begrepp (Alexandersson, 2006). Genom samtal kan man 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) få en förståelse för hur andra människor uppfattar 

sin värld och vilka erfarenheter andra människor har.  Enligt Bryman (2011) är 

intervjuer den mest använda metoden inom den kvalitativa ansatsen. Genom att 

använda sig av kvalitativa intervjuer kan man enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) få fram information om ett speciellt fenomen som man inte kan få fram genom 

till exempelvis standardiserade enkäter.  
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6.2 Intervju som metod 

Att välja intervju som metod gör det möjligt att följa upp de svar som ges, att tolka 

situationen som uppstår genom att avläsa kroppsspråket. Enligt Hultén m.fl.(2007) kan 

intervjuaren få en bättre förståelse för svaren genom att se hur den intervjuade reagerar 

på frågorna. Intervjun kan vara strukturerad men om intervjuaren inte hela tiden har 

initiativet och ställer frågorna blir det mer som ett samtal där det sker ett utbyte av 

kunskaper och erfarenheter (Hultén m.fl., 2007).   

 

De nackdelar som finns med att välja intervjun som metod är, enligt Dahmström (2011), 

att intervjun styrs av intervjuaren som ställer ledande frågor, det finns en risk för att 

respondenten upplever ett socialt tryck att svara det som är den rådande normen. Det är 

inte bara frågorna som kan vara ledande, intervjuarens kroppsspråk och verbala 

reaktioner kan ge både positiva och negativ effekter på respondentens svar och påverka 

svaren på kommande frågor (Kvale och Brinkmann, 2009). Även om man planerar och 

förbereder sig noggrant inför intervjun måste man ha i åtanke att det är två individer 

som möts och att mötet kan bära frukt, respondenten känner sig trygg i intervju-

situationen, eller ge problem (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011).  

 

Genom att spela in intervjun kan intervjuaren fokusera på respondenten men Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) anser att penna och papper kan behövas för att göra 

anteckningar som man inte får med i en inspelning, t.ex. gester och kroppsspråk.  Kvale 

och Brinkmann (2009) tar dock upp att intervjuarens antecknande kan vara 

distraherande för respondenten. Under intervjun är lyssnande på vad som sägs väldigt 

viktigt, men Bryman (2011) tar även upp vikten att lyssna på det som inte sägs under 

intervjun. 

 

Den här studien blev alltså fenomenografiskt orienterad där datainsamlingen bestod av 

intervjuer. Intervjun följde en intervjuguide, men målet var att intervjun ska bli till ett 

samtal mellan intervjuare och respondenten. Intervjuerna spelades in, om respondenten 

gav sin tillåtelse till det, för att sedan transkriberas och analyseras. 
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6.3 Urval        

För att hitta gymnasiesärskolor med nationella program till den här studien utgick jag 

från Skolverkets hemsida
9
. Enligt Dahmström (2011) kan man göra ett urval av 

respondenter i ett samlat geografiskt område för att minska tidsåtgången som resandet 

och intervjun tar. Urvalet för studien begränsades till gymnasiesärskolor med nationella 

program i södra Sverige. Jag har dock medvetet valt bort den gymnasiesärskola som 

finns i min hemkommun, då jag tidigare har samverkat med flera personer som arbetar 

på den skolan.  Intervjuerna begränsades till ett mindre antal för att få ett överskådligt 

material. 

När det gäller vilka personer som jag intervjuade berodde det på varje enskild 

gymnasiesärskolas organisation, då det skiljde sig från skola till skola. För att få tag på 

rätt person kontaktade jag skolans rektor via e-post och förklarade syftet med min studie 

för att få tag på den eller de på skolan som arbetar med att förbereda eleven inför 

arbetslivet, genom t.ex. möten med Arbetsförmedlingen. Nackdelen med detta tillväga-

gångssätt är att jag var beroende av en rektors intresse för att låta skolans personal delta 

i en studie. Dessutom var det i ett fall så att rektorn var intresserad av att skolan skulle 

delta men den personal som arbetade med dessa frågor ville inte ställa upp. Fördelen 

med den här metoden är att jag har fått tag på respondenter från flera olika 

yrkeskategorier inom gymnasiesärskolan.  

De fyra respondenterna bestod av en kvinna och tre män, deras yrken och erfarenhet 

redovisas i följande tabell:  

Namn: Utbildning: 
Erfarenhet från 

särskolan: 
Befattning: 

Intervjuperson A 

pedagogisk 

grundexamen, 

specialpedagogik 
5 år 

 

Kärnämneslärare 

Intervjuperson B 
pedagogisk 

grundexamen 
 25 år 

studie- och 

yrkesvägledare 

Intervjuperson C 
 pedagogisk 

grundexamen, 

specialpedagogik 

5 år Kärnämneslärare 

Intervjuperson D 

studie- och 

yrkesvägledar-

utbildning 

27 år 
studie- och 

yrkesvägledare 

                                                 
9
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6.4 Genomförande 

För att vara väl förberedd inför den här studiens datainsamling påbörjades arbetet med 

den teoretiska bakgrund som består av genomgång av de centrala begreppen, vilka olika 

ansvar de olika aktörerna har, den tidigare forskningen och teorin. Jag valde att skicka 

ut missivbreven
10

 till rektorerna med en tidsfrist, jag skickade även ut en påminnelse när 

ungefär halva tiden hade gått. Efter att ha fått kontakt med respondenterna bokades 

besök in på deras skola. Jag valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg, anledningen 

till detta var att jag ville att svaren skulle vara spontana och inte konstruerade. 

Intervjuerna gjordes i miljöer som var trygga för respondenterna. Intervjuerna tog 

mellan 25-50 minuter. Intervjuerna gjordes under perioden september – november 2013, 

de tidiga intervjuerna hänvisar oftare till hur man har arbetat innan Gysär 13 infördes. 

 

Innan själva intervjun började informerades respondenterna om att det var frivilligt och 

att de när som helst kunde bryta intervjun. Respondenterna informerades även om att 

inspelningen av intervjun skulle raderas efter att detta arbete hade färdigställts. Vid ett 

par av intervjuerna blev vi avbrutna genom sms-signaler och att en person öppnade 

dörren till rummet vi satt och avbröt för att ställa en fråga till respondenten. Detta 

upplevde inte jag som något som störde själva intervjun då tråden snabbt plockades upp 

igen, även vid genomlyssningen av intervjuerna fick jag samma känsla. Eftersom 

intervjuguiden inte hade skickats ut innan intervjutillfället fick alla respondenterna en 

sista fråga om det var något de ville förtydliga eller om det var något ytterligare de ville 

lägga till. Eftersom intervjuerna blev mer som ett samtal där erfarenheter utbyttes har 

inte intervjufrågorna varit identiska från gång till gång. Detta har bland annat berott på 

att respondenterna i sina svar täckte in stora områden och svarade på kommande frågor 

innan de ställdes av mig som intervjuare, för att förtydliga dessa frågor ställde jag 

istället för en fråga ett påstående som respondenten besvarade i jakande form. 

 

6.5 Databearbetning 

Att transkribera intervjuerna innebär att man tolkar det muntliga talet (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  Efter intervjuerna lyssnade jag igenom det inspelade materialet 

innan jag transkriberade det. För att vara säker på att jag transkriberat rätt lyssnade jag 

flera gånger och följde med i den skrivna texten. Efter att intervjuerna förvandlats till 

skriven text började jag leta efter likheter och skillnader i respondenternas svar, det 
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utmynnade i olika kategorier. För att förenkla detta arbete valde jag att färgmarkera de 

olika kategorierna i olika färger så att jag lättare kunde hitta i texterna. 

 

De etiska dilemman som finns vid transkriberingen är till exempel konfidentialiteten för 

de personer och de platser som nämns under intervjun. Jag valde att inte skriva ut namn 

på orter, företag eller andra specifika detaljer som kan avslöja vem jag har pratat med 

och på vilken skola de arbetar. I redovisningen av respondenterna har jag valt att 

beskriva personerna som intervjuperson A - D.  

 

6.6 Trovärdighet och giltighet 

För att studien ska hålla en hög kvalitet måste den följa de principer som är erkända 

inom forskarsamhället (Vetenskapsrådet, 2011). Studiens utgångspunkter och förutsätt-

ningar ska redovisas tydligt och den valda metoden ska kunna ge ett svar på fråge-

ställningen. Det är även viktigt att redovisa och diskutera eventuella felkällor. Studien 

måste kännetecknas av klarhet, ordning och struktur. (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Fenomenografiska studier gör, enligt Alexandersson (2006), inga anspråk på att vara 

generaliserbara till alla i den grupp som respondenterna ingår i, i den här studien till alla 

gymnasiesärskolor i Sverige. Studien vill i stället ge en ökad förståelse och kunskap för 

gymnasiesärskolans elevers övergång till arbetslivet.   

 

6.7 Etiska överväganden 

Eliasson (1995) skriver om perspektivval, man väljer den sida och det perspektiv som 

ligger en själv närmast. Det är som Eliasson (1995) skriver svårt att undvika att välja 

sida eller perspektiv. I den här studien är mitt perspektiv skolans, eftersom det är i den 

sociala verklighet jag befinner mig i. Mitt intresse för den här frågan gör också att jag 

har en förutfattad bild som kan påverka mig under arbetets gång. 

 

De etiska krav som ställs på forskningen har sin grund i samhällets etiska normer och 

värderingar (Vetenskapsrådet, 2011). Samhället ställer krav på att forskning bedrivs och 

att våra nuvarande kunskaper utvecklas och förbättras, detta kallas forskningskravet. 

Men forskningen få inte skada eller kränka individer – individskyddskravet. Dessa 

bägge krav måste alltid vägas mot varandra och forskaren måste värdera nya kunskaper 

mot eventuella risker av negativa konsekvenser för berörda individer. Individ-
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skyddskravet kan preciseras i fyra allmänna krav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (ibid.) 

 

Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenterna om studiens syfte, 

vilka villkor som ställs i ett deltagande och om det finns eventuella risker med att 

medverka. Respondenterna informerades om att det är en frivillig intervju som kommer 

att spelas in och de kan när som helst under intervjun avbryta den.  Samtyckeskravet går 

ut på att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Om deltagarna 

är under femton år krävs ett samtycke även från vårdnadshavarna, detta är dock inte 

aktuellt i denna studie. För att skydda respondenternas identitet har de avidentifierats för 

att skydda den information de ger, konfidentialitetskravet. Redan vid den första 

kontakten informerade jag om att allt som sägs vid intervjun kommer att betraktas som 

konfidentiellt och att intervjuerna kommer förvaras på ett sätt att obehöriga inte kommer 

att ta del av det. Jag spelade in intervjuerna, dessa fördes över till en personlig dator. De 

inspelade intervjuerna kommer att raderas när detta arbete är färdigställt. Enligt 

nyttjandekravet får informationen om deltagarna endast användas i forskningssyfte och 

inte i kommersiellt ändamål eller vård och behandling. (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

Vid intervjuerna informerades respondenterna att denna studie kommer att finnas 

tillgänglig på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, som är ett publiceringssystem för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. Informationen om att studien kommer 

finnas tillgänglig på DiVA fanns även i det missivbrev
11

 som skickades ut. 
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7 Resultat 
Den inledande texten är en presentation av respondenterna där deras olika utbildningar 

och deras erfarenhet från gymnasiesärskolan redovisas. Därefter följer avsnitt i form av 

kategorier där respondenternas svar sammanställs. I dessa sammanställningar före-

kommer även citat från intervjuerna för att visa hur respondenterna svarade. 

 

7.1 Yrkeskategorier och erfarenhet 

Respondenterna bestod av fyra personer, tre män och en kvinna. Utav dessa fyra arbetar 

två som studie- och yrkesvägledare och två som kärnämneslärare. Yrkeserfarenheten 

från gymnasiesärskolan hos respondenterna var från 5 år till 27 år. Tre av dem har en 

pedagogisk grundexamen och två har även vidareutbildat sig inom specialpedagogiken. 

 

7.2 Skolans målsättning 

Intervjupersonernas skolor har målsättningar för elevernas utbildning, vilket deras svar 

vittnar om. En målsättning är eleven ska få en lönebidragsanställning. 

Ambitionen har alltid varit att få ut eleverna på ett  

 lönebidragsarbete på dom nationella programmen.  

 Men tyvärr har det inte gått så bra alla gånger utan 

 många av dom elever som tagit studenten från nationella 

 program hamnar ju på DV. 

 

Intervjupersonerna säger att målsättningen på deras skola är att eleverna på gymnasie-

särskolans nationella program ska lämna skolan och få en lönebidragsanställning. 

Samtidigt säger de att trots att det finns en ambition om att eleverna ska komma ut på 

den öppna arbetsmarknaden så är det en majoritet av eleverna som skrivs in på Daglig 

verksamhet. 

Alltså målet är att de ska ha en anställning med lönebidrag 

 men det är ju inte… Det är ju jättesvårt som det är nu på  

 arbetsmarknaden.   

 

En annan målsättning är att eleven i sin utbildning ska förberedas för ett aktivt 

samhällsliv och arbetsliv. 

 

 Vårat mål är att förbereda dom eleverna så långt som 
 möjligt så man kan röra sig i samhället, man kan delta i  

 arbetsmarknaden. … vi ska ta eleverna så långt det går i  

 att utveckla sin kunskap och i sin egen utveckling. 
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Att den nya gymnasiereformen skriver att så många elever som möjligt ska komma ut 

på arbetsmarknaden ses av en intervjuperson som gammalmodigt eftersom man vet att 

det inte är så många elever som kommer att nå det målet. 

En föreståndare för ett dagcenter sa till mig 1987;  

Säg aldrig till någon att de är för duktiga för att vara  

på dagcenter för om dom misslyckas ute i arbetslivet  

och kommer till oss då har du bidragit till att han 

känner sig mer misslyckad.   

 

Intervjupersonen som berättade om sin dialog med denna föreståndare tyckte att det var 

bättre att ha som mål för eleverna att de ska hitta en arbetsplats med anpassade krav.  

  

Implementeringen av Gysär 13 har bidragit till att skolorna ser över sina utbildningar 

och hur de utformas. 

 Innan har det inte funnits det en plan i den utsträckningen 
 att våran utbildning leder till ett speciellt jobb eller där  

 övergången blir i harmoni med det man läst… 

 

Skolorna har i och med implementeringen av Gysär 13 börjat fundera över vad som 

krävs för att fler elever på gymnasiesärskolans nationella program ska komma ut på 

arbetsmarknaden. 

Det har inte funnits någon röd tråd genom gymnasiet och  

ut i arbetslivet, det har funnits en röd tråd i gymnasiet  

men inte efter!  

 

För att den röda tråden genom gymnasiet ska kunna nå ut i arbetslivet har skolorna 

börjat ställa krav på kommunerna och deras politiker. Om skolan ska erbjuda en 

utbildning måste det finnas både praktikplatser under skoltiden men även en möjlighet 

till ett arbete efter studenten. 

 När man erbjuder en utbildning för dom eleverna måste 
 man se till att det finns en praktikplats till dom. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att skolornas målsättning för eleverna är att de ska få 

en lönebidragsanställning. Intervjupersonernas erfarenheter visar på stora likheter när 

det gäller vad som händer med eleverna på gymnasiesärskolans nationella program efter 

studenten. Intervjupersonerna har liknande erfarenheter när det gäller ökningen av 

elever som istället för att komma ut på arbetsmarknaden får en sysselsättning inom den 

dagliga verksamheten.  
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7.3 Förberedelsen för övergången till arbetslivet 

Gymnasiesärskolans utbildning ska vara en förberedelse för elevernas kommande 

vuxenliv. Det håller intervjupersonerna med om, däremot har de olika bilder av vad den  

här förberedelsen innehåller. 

Vi förbereder dom på många olika sätt, det är ju ett  

av våra stora uppdrag… 

För intervjupersonerna som arbetar som pedagoger ser man förberedelsen som något 

som sker dagligen i undervisningen. 

 Ja, det är ju det dagliga mötet med dom i undervisningen… 

För pedagogerna handlar förberedelsen om att eleverna kan sköta sin hygien, hantera 

pengar och sköta sin ekonomi, boendeträning, matlagning och att kunna fylla i 

dokument, som till exempel hyresavtal. 

 

En del av förberedelsen är att vara ute bland klasserna och kontinuerligt informera om 

till exempel praktiken
12

, enligt en av intervjupersonerna som arbetar som studie- och 

yrkesvägledare. En av studie- och yrkesvägledarna beskriver hur eleverna under 

temadagar i år 4 besöker Kronofogdemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan, Socialförvaltningen, en folkhögskola, fackliga organisationer och habiliteringen. 

På den skolan skriver även eleverna en CV, med hjälp av kärnämneslärarna, det här ses 

som en viktig del av elevernas personliga utveckling och självkännedom. 

 

Enligt Gysär 13 har eleverna rätt till minst 22 veckors arbetsplatsförlagd lärande (APL). 

APL:n är en viktig del av elevernas förberedelse inför ett kommande arbetsliv. 

Det är oerhört viktigt med APL:n! 

 

Intervjupersonerna ser praktiken som en viktig förberedelse, men deras svar vittnar om 

en svårighet när det gäller att hitta praktikplatser till eleverna. 

Och i den bästa av världar så skulle man kunna välja  

och vraka utav praktikplatser men så är det inte. Det är  

väldigt svårt att få ut dom på praktikplatser. 

 

Alla fyra intervjupersonerna ser praktiken som viktiga förberedelser inför arbetslivet, 

men alla har samma upplevelser av att det är svårt att hitta platser som vill och kan ta 

emot gymnasiesärskolans elever. När det gäller vilka arbetsgivare som är mest positiva 

                                                 
12

 Intervjupersonerna använder sig av både begreppet praktik och APL när de talar om APL. 



  
 

32 

till att ta emot elever på praktik är deras erfarenheter lika. Det är de privata företagen 

som ställer sig mest positiva och det är betydligt svårare att få en praktikplats inom en 

kommunal verksamhet. I en av intervjupersonernas kommun är det regler och lagar om 

vilka utbildningar som krävs för att arbeta inom till exempel barnomsorgen eller 

äldrevården som gör att det är svårt att få till praktikplatser. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjupersonernas redogörelse för hur man arbetar 

på respektive skola när det gäller att förbereda eleverna för en övergång från skola till 

arbetslivet skiljer sig åt beroende av deras befattning. För intervjupersonerna som 

arbetar som pedagoger ses förberedelsen som en del av det dagliga mötet med eleverna. 

För intervjupersonerna som är studie- och yrkesvägledare är kontinuerliga informations-

möten och studiedagar en del av elevernas förberedelse. Det som är gemensamt för alla 

intervjupersonerna är att praktiken ses som en oerhört viktig del av elevernas 

förberedelse för ett kommande arbetsliv. 

 

7.4 Samarbete med andra aktörer  

De aktörer som är aktuella för att hjälpa en elev på gymnasiesärskolans nationella 

program ut i arbetslivet är utöver skolan, kommunen genom LSS, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. Det som är gemensamt för dessa aktörer är att de uttrycker i sina 

skrifter att de ska samverka med varandra, men inte i vilken utsträckning och på vilket 

sätt nämns inte. 

 

På samtliga skolor har man ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och LSS-handläggare. Samarbetet inleds i slutet av gymnasietiden, oftast under höst-

terminen i år 4. Alla intervjupersonerna skulle vilja att samarbetet med dessa olika 

aktörer påbörjas tidigare under de fyra år som eleverna går på gymnasiet. 

 Vi borde ha mer nätverksträffar och mer långsiktig  

 planering från redan när dom börjar gymnasiesärskolan 

 i år 1 fram till år 4. Men vad händer sen, det är viktigt 

 att dom får den här långsiktiga planen, vad händer efter 

 skolan det är ändå det som ligger i uppdraget. 

 

Implementeringen av Gysär 13 har även påverkat skolans samarbete med de olika 

aktörerna.  

 …man kan säga att det var dåligt innan samarbetet,   

men för ett år sen tog vi väldigt stora krafttag och samlade 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen…  
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Vi samlades och diskuterade vårat stora dilemma när vi skulle göra de 

nya utbildningarna. 

 

Intervjupersonerna har liknande påbörjade samarbeten med aktörerna, vilket innebär att 

det kommer att komma en plan på skolorna över hur de ska arbeta under gymnasietiden.  

 

Det är dock inte alltid att samarbetet fungerar fullt ut, vilket dessa två svar vittnar om. 

 …nej det är inte alltid det här samarbetet fungerar optimalt. 

Många av eleverna som hamnar mellan stolarna  

ibland fortfarande, fast vi försöker på alla vis att de  

inte ska det… 

 

Intervjupersonerna som svarade detta ser samarbetet som oerhört viktigt då de upplever 

att det är lätt hänt att ingen tar ansvar för eleverna, som då hamnar mellan stolarna hos 

de olika aktörerna. Skolorna har kontinuerliga möten med de olika aktörerna, det finns 

en oro över att samarbetet annars rinner ut i sanden. 

 

Skolornas samarbete med de olika aktörerna kan sammanfattas med att det ser väldigt 

lika ut på skolorna. Ifrån skolans håll vill man inleda ett samarbete tidigare än i slutet av 

gymnasietiden. Intervjupersonerna uttrycker en oro över att de måste vara den drivande 

faktorn i samarbetet. Det finns en rädsla för att samarbetet ska rinna ut i sanden om det 

inte finns kontinuerliga möten. 

 

7.5 Vem har ansvaret för att eleven ska få ett arbete? 

De aktörer som finns runt eleven i form av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommunen genom skolan och LSS har ett gemensamt ansvar för att hjälpa eleven ut i 

arbetslivet. Intervjupersonerna är överens om att skolan har ett visst ansvar genom att 

utbildningen ska förbereda eleverna för ett liv efter skolan. 

… vem som ansvarar, det tycker jag absolut att det är  

alla som jobbar runt omkring har sin del i det…  

 

Intervjupersonerna som arbetar som studie- och yrkesvägledare anser att de har stort 

ansvar för att eleverna ska komma ut i arbetslivet genom APL:n. Intervjupersonerna 

som arbetar som pedagoger ser att skolans ansvar handlar om att utbilda eleverna inför 

ett arbetsliv. 
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Ja, ansvaret till att utbilda dom inför arbetslivet 

tycker jag ligger mycket hos oss…  

 

En del av skolans ansvar ligger i att knyta ihop teori och praktik genom att se till så att 

APL:n hör ihop med det program som eleven läser. 

 Det är våra, alltså pedagogernas, ansvar att 

 försöka knyta praktiken så bra som möjligt till 

 dom kurser dom läser… 

  

Intervjupersonerna ser utifrån sin befattning sin del ansvarsfrågan även om de tolkar den 

på olika sätt. Gemensamt för alla intervjupersoner är att de även hänvisar till 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och deras ansvar när gäller att föra eleverna ut i 

arbetslivet.  

 …Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar, 

 Försäkringskassan har ett stort ansvar när de 

 gör sin bedömning. Man får inte förringa att det 

 faktiskt är många som, jag uppfattar, är med och 

 ändå har ett ansvar… 

 

Utöver skolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tar intervjupersonerna upp 

kommunen som ansvarig för att eleven når arbetsmarknaden.  

Det är svårt att peka ut någon som har något speciellt  

ansvar utan vi har det ihop, från politikerna till eleven  

själv.  

 

Att eleven har ett eget ansvar är det bara två av intervjupersonerna, en studie-och 

yrkesvägledare och en pedagog, som säger. 

 Eleven har ett eget ansvar, att göra sitt bästa 

 efter förutsättningar, gärna komma med egna  

 idéer om var de vill vara och tänka sig jobba. 

 

Vid frågan om vem som har ansvaret för att eleven ska komma ut i arbetslivet var det 

svårt att undvika vikten av ett bra samarbete mellan de olika aktörerna. Upplevelsen av 

att detta samarbete inte alltid fungerar har flera av intervjupersonerna erfarenhet av. En 

av anledningarna till detta är att de olika aktörerna inte har samma begrepps-

definitioner, de har olika professionella språk. Flera av intervjupersonerna talar om 

inledda samarbeten mellan de olika aktörerna; skola, Arbetsförmedling och 

Försäkringskassan, där begreppen definieras. 

 



  
 

35 

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjupersonerna har liknande åsikter om vilka 

som är ansvariga för att eleverna ska få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det är 

skolan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som har det största ansvaret, men 

även politikerna och eleven själv har ett ansvar. Det som skiljer intervjupersonerna åt är 

deras syn på skolans ansvar och här spelar deras befattningar roll. Studie- och yrkesväg-

ledarna ser förmedlingen av praktikplatser som deras stora ansvar medan pedagogen tar 

upp utbildningen och att teori och praktik harmoniserar. 

 

7.6 Hinder och möjligheter för ett arbete på öppna arbetsmarknaden 

De fyra intervjupersonerna har trots skilda erfarenheter, befattningar och geografiska 

placeringar liknande svar när det gäller vad de upplever som hindrande för att eleven 

ska få ett arbete. Det som ses som hinder för att elever från gymnasiesärskolan ska 

komma ut på den öppna arbetsmarknaden är, enligt intervjupersonerna, oftast yttre 

faktorer som till exempelvis ekonomin. 

Det är mycket en pengafråga… Men det är grundfrågan,  

vill vi se dom som en tillgång eller vill vi se dom som en  

kostnad…  

 

Tre av intervjupersonerna tar upp ekonomin som ett hinder för att eleverna som gått på 

ett nationellt program på gymnasiesärskolan ska kunna få ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Det ekonomiska hindret är den kostnad som uppstår för att någon på 

arbetsplatsen ska ta sig tid och lära upp eleven. Ett hinder som kunde undvikas om 

arbetsgivaren får information om de bidrag som Arbetsförmedlingen kan bevilja, anser 

en av intervjupersonerna.  

 Hindrena är väl att när du har hög arbetslöshet så har  

arbetsgivarna större möjlighet att välja vem dom vill  

anställa och då anställer dom hellre en hundraprocentig en. 
 

Arbetsmarknadens ökade krav på effektivitet och lönsamhet tar alla intervjupersoner 

upp som ett hinder. Men en av intervjupersonerna anser att det inte bara är under 

lågkonjunkturer som det är svårt för särskolans elever att ta sig in på arbetsmarknaden.  

…jag tror inte att konjunkturerna har påverkat  

 särskolans elever så mycket. …när samhället går på  

högvarv då har dom inte alltid tid att ta emot oss ändå. 

 

Under de perioder som det har varit högkonjunktur då har det varit svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden för att arbetsgivarna har haft så mycket att göra att tiden blir ett 
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hinder. En av intervjupersonerna anser att de småjobb som fanns förr har idag 

rationaliserats bort. 

 

Utöver dessa faktorer tar de två pedagogerna upp den okunskap som finns i samhället 

kring elever från särskolan. Genom att förändra synen på eleverna, att se möjligheter 

istället för problem, kan man i framtiden få en förbättrad arbetssituation. När det gäller 

okunskap om gruppen personer med utvecklingsstörning tar en av intervjupersonerna 

upp att det är lättare att hitta en praktikplats hos ett företag om det finns en personlig 

koppling till persongruppen på arbetsplatsen. 

  

En av intervjupersonerna tar upp vad som kan bli ett hinder om eleven inte får någon 

form av sysselsättning efter studenten. 

 … de blir ganska isolerade, att dom har inte så mycket  

efter skolan, de har sina vänner under skolan men när  

 de tar studenten så sitter de ofta ganska ensamma… 

 

Att hitta en meningsfull fritid och sysselsättning är, enligt intervjupersonen, väldigt 

viktigt då den isolerade tillvaron påverkar den forne eleven negativt. 

 

Alla intervjupersonerna ser att det finns möjligheter för eleverna att få ett arbete på den 

öppna arbetsmarknaden. Möjligheterna består i att genom att hitta arbetsplatser där 

kraven är på rätt nivå, personal som har förståelse för och kan se individens tillgångar 

istället för alla bekymmer så finns det möjligheter för eleverna. Det som är gemensamt 

för de fyra intervjupersonerna är att de har lättare att hitta hinder än möjligheter. De har 

dock många positiva erfarenheter av lyckade övergångar men även flera negativa 

erfarenheter. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att de fyra intervjupersonerna har liknande 

erfarenheter om vad som kan upplevas som hinder när det gäller att få ett arbete på den 

öppna arbetsmarknaden – ekonomi, ökade effektivitetskrav och okunskap. 
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8 Analys 
I detta kapitel kommer jag att analysera det empiriska materialet utifrån de teoretiska 

verktygen. Syftet med den här studien var att undersöka hur man på gymnasiesärskolans 

nationella program förbereder eleverna inför övergången skola och arbetsliv. Att 

förbereda eleverna inför ett kommande arbetsliv är något som genomsyrar hela under-

visningen anser intervjupersonerna. Ett av Berthéns (2007) resultat i sin avhandling var 

just att särskolans undervisning var en förberedelse för något annat, en förberedelse som 

aldrig tar slut. Samtidigt säger Rabes (1997) studie att eleverna var för dåligt förberedda 

när de kom till gymnasiesärskolan, att det var svårt att slussa dem vidare ut på arbets-

marknaden. En av intervjupersonerna sa att skolan ska förbereda eleven så långt det är 

möjligt kunskapsmässigt och gällande deras personliga utveckling. Den här intervju-

personen ser inte bara skolan som den plats där eleven lär sig nya saker, utan 

erfarenheter från arbetsplatser genom praktiken räknas in. Sett utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv innebär det att eleven lär sig inte bara i skolan utan i alla sammanhang där 

eleven interagerar med andra.  

 

Dagens gymnasiesärskola har som målsättning att ge eleverna en utbildning som är 

anpassad efter deras behov och ge eleverna verktyg för att kunna delta i samhället 

(Skolverket, 2013). Det som skiljer dagens målsättning från den målsättning som fanns 

på 1960-talet är att vi idag ger eleven verktyg för att kunna delta i samhället. Skolorna 

där intervjupersonerna arbetar har som målsättning att eleverna på ett nationellt program 

ska gå vidare ut i arbetslivet med en anställning. Trots detta hamnar majoriteten av 

eleverna inom den Dagliga verksamheten och där tar det enligt Socialstyrelsen (2010) 

slut, den språngbräda som Dagliga verksamheten ska vara existerar inte. Socialstyrelsen 

(2008) påpekar att den Dagliga verksamheten ses som en naturlig förlängning av 

gymnasiesärskolan och elevernas arbetsförmåga prövas sällan. Om pedagoger använder 

sig av von Wrights (2000) relationella perspektiv, som innebär att man tar reda på vem 

eleven är genom att kommunicera och interagera med eleven, när de ser på elevernas 

framtid hade de troligtvis inte sett den Dagliga verksamheten som en naturlig 

fortsättning på gymnasiesärskolan. 

 

Intervjupersonerna ser på eleverna som individer i vårt samhälle. Utifrån von Wrights 

(2000) distinktion om att se en annan människa som Vad eller Vem, innebär det att 

eleverna möts efter vem de är. Att hitta praktikplatser är svårt eftersom det finns en 
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okunskap om gruppen personer med utvecklingstörning, det är lätt att samhället ser på 

gruppen som en homogen grupp – ett vad. Utifrån ett punktuellt perspektiv innebär det 

att samhället ser utvecklingstörningen som svaret på vad som inte fungerar, man ser inte 

individens egenskaper och kvaliteter.   

 

Praktiken ses av intervjupersonerna som en viktig del av elevernas förberedelse inför 

arbetslivet. Intervjupersonerna anser att de faktorer som krävs för att öka elevernas 

möjligheter att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden är en arbetsplats med rätt 

kravnivå, en handledare eller personal som har förståelse för eleven och kan se elevens 

tillgångar. Enligt Säljös (2000) sociokulturella perspektiv använder människan verktyg 

eller redskap för att förstå sin omvärld och för att kompensera eller minska sina 

svårigheter. Dessa verktyg skulle kunna vara ett tydligt arbetsschema på arbetsplatsen, 

vilket gör att individen ökar sin självständighet. Det sociokulturella perspektivet tar upp 

den proximala utvecklingszonen, som är avståndet mellan vad individen kan och vad 

individen kan göra med hjälp av någon annan person (Säljö, 2000). Praktiken kan ses 

som en proximal utvecklingszon. Eleverna lär sig det teoretiska i skolan, får en 

förståelse för arbetsuppgiften och får hjälp och stöttning på praktiken av en handledare 

tills man kan utföra uppgiften på egen hand. Därefter uppstår en ny proximal 

utvecklingszon när en ny arbetsuppgift introduceras. Om eleven får en anställning efter 

studenten har man arbetat in en bra metod för ett livslångt lärande. 

 

En av intervjupersonerna tar upp vikten av att hitta en meningsfull fritid och syssel-

sättning för eleven efter studenten. Under skoltiden upplever intervjupersonen att eleven 

har kompisar men efter studenten blir elevens tillvaro isolerande om eleven inte får 

något arbete. De hinder som personer med funktionsnedsättningar upplever på 

arbetsmarknaden är bland annat motivation och långtidsarbetslöshet (Dag, 2006). Även 

Nirje (2003) tar upp vikten av att personer med utvecklingsstörning har en meningsfull 

fritid och ett arbete. Enligt Nirje (2003) finns det en risk för att dessa personer förlorar 

sina förvärvade skolkunskaper om de inte har möjlighet till att finnas med på sociala 

arenor. 

 

En av normaliseringsprincipens beståndsdelar är att personer med utvecklingsstörning 

har rätt till egna åsikter, önskemål och respekt för självbestämmande (Nirje, 2003). Två 
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av intervjupersonerna tar upp just elevens eget ansvar över sitt liv, att vara delaktig i 

planerande av sin utbildning och sitt framtida arbetsliv. 

 

I slutet av 1800-talet talade man om att de sinnesslöa skulle gå från ”tärande till 

närande” (Söder, 2011). När Nirjes (2003) normaliseringsprincip växte fram på 1960-

talet var två av principens delar att ha en normal dygnsrytm och att vara en del av en 

ekonomisk kultur. Med en normal dygnsrytm menade Nirje att stiga upp, klä på sig, äta 

frukost och ha en meningsfull sysselsättning om dagarna. Att vara en del av den 

normala ekonomiska kulturen innebär att individen får betalt för sitt arbete i relation till 

arbetsinsatsen (ibid.). En plats på Daglig verksamhet räknas inte som ett arbete, enligt 

Tideman (2000), då det inte finns en lön som motsvarar individens arbetsinsats. För de 

personer med utvecklingsstörning som lever idag finns det arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder som ska ge dessa individer möjlighet att delta i arbetslivet. Trots allt detta säger 

intervjupersonerna att det är svårt att hitta arbetsplatser för eleverna. Ett stort hinder 

anses ekonomin vara, i samhällets ögon anses eleverna inte vara närande utan tärande 

för att använda över hundra år gamla ord. 

 

 

9 Diskussion  
I detta kapitel kommer först en metoddiskussion som följs av en resultatdiskussion. 

Därefter följer ett avsnitt med tankar om de pedagogiska implikationerna som denna 

studie kan ge upphov till. Kapitlet avslutas med ett stycke om förslag till fortsatt 

forskning inom ämnet utvecklingsstörning och arbetsliv. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Den här studien har en fenomenografisk grund då syftet är att få en förståelse för hur 

gymnasiesärskolor förbereder elever inför arbetslivet.  Fenomenografins grund är att se 

hur olika personer beskriver samma fenomen (Marton och Booth, 2000). I den här 

studien består urvalet av fyra personer som har olika erfarenheter genom exempelvis sin 

utbildning och befattning.  

 

För att få ett svar på mina frågeställningar valdes intervjun som metod. Genom 

intervjuerna kan man få en bättre förståelse eftersom man kan se hur respondenterna 

reagerar när de får frågorna (Hulthén m.fl., 2007) Att hitta respondenter visade sig inte 

vara det lättaste. Mitt urval begränsades av tiden, som bidrog till en geografisk 
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avgränsning, vilket innebar att jag koncentrerade mig till gymnasiesärskolor i södra 

Sverige. Eftersom jag inte visste hur organisationen såg ut på dessa skolor valde jag att 

skicka missivbrevet till skolornas rektorer.  Det här var en chanstagning från min sida, 

jag blev beroende av att det var rektorer som var intresserade av att låta sin personal 

delta i en undersökning och som prioriterade den tid som detta skulle ta från 

personalens arbetstid. I ett par fall fick jag ingen respons från rektorerna, medan ett par 

rektorer svarade, att skolan endast hade elever på individuella program. I två fall var 

rektorerna intresserade men intervjuerna blev aldrig av på grund av att det i ena fallet 

var en tidsbrist hos den tilltänkte pedagogen och i det andra fallet var pedagogen inte 

intresserad. Det som utmärker de fyra intervjupersonerna, som var villiga att dela med 

sig av sina erfarenheter, var att de själva var intresserade av vad som händer med 

eleverna efter studenten. Det här kan visserligen påverka studiens resultat men min 

förhoppning är att alla pedagoger som arbetar med dessa elever har ett genuint och 

engagerat intresse för att göra eleverna delaktiga i samhället och att mina 

intervjupersoner inte var unika. 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor och i rum som var trygga för dem. 

Eftersom jag ville ha svar som inte var genomtänkta eller konstruerade valde jag att inte 

skicka ut frågorna i förväg, det var dessutom ingen som efterfrågade intervjuguiden i 

förväg heller. Då jag inte hade skickat ut frågorna, avslutade jag varje intervju med att 

fråga om det var någon fråga som de ansåg att jag hade glömt eller om det var något de 

ville förtydliga eller lägga till. Alla tog tillvara på tillfället och förtydligade sina tankar. 

Att intervjupersonerna valde att fortsätta prata om detta ämne anser jag tyder på ett 

genuint och stort intresse för elevernas framtid hos personerna. Intervjuerna inleddes 

med att jag förklarade de forskningsetiska reglerna och att denna studie skulle finnas 

tillgänglig på DiVA. Ingen av intervjupersonerna invände mot att jag spelade in 

intervjuerna, vilket medförde att jag istället för att sitta och anteckna svaren kunde 

koncentrera mig på samtalet. 

 

Att välja intervju som metod innebar både fördelar och nackdelar, fördelarna var att jag 

som intervjuare kunde förtydliga frågorna. Det som kan ses som en nackdel var att de 

första intervjuerna var lite nervösa från min sida, vilket jag inte hade varit om jag hade 

gjort några provintervjuer för att kontrollera mina frågor och blivit lite varm i kläderna. 

Men jag anser ändå materialet räckte för att kunna besvara mina frågeställningar. Om 

jag hade valt en enkät hade jag kanske fått in fler svar och jag hade haft ett större 
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material, men jag hade gått miste om mina intervjupersoners entusiasm och det 

personliga mötet som ledde fram till många bra och tänkvärda svar.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Jag hade som syfte med denna studie att undersöka hur gymnasiesärskolan förbereder 

eleverna inför övergången till arbetslivet. Utifrån de svar som intervjupersonerna gav 

har jag fått en bild av hur man arbetar på dessa skolor. En fenomenografisk studie gör, 

enligt Alexandersson (2006), inte anspråk på att vara generaliserbar för alla i den grupp 

som respondenterna tillhör, i den här studien personal på gymnasiesärskolans nationella 

program. Trots det finner jag många likheter mellan intervjupersonernas svar, trots olika 

utbildningar och yrken.  

 

Intervjupersonernas målsättning är i fas med vad som står i våra styrdokument, att 

samarbeta med arbetslivet och samhället i stort. Eleverna erbjuds praktikplatser under 

den fyraåriga utbildningen, allt enligt Lpf94. Intervjupersonerna lägger stor vikt vid 

elevernas praktik och ser den som en viktig förberedelse för elevernas framtida 

arbetsliv. Skolorna arbetar efter sina styrdokument men möter på hinder ute i samhället, 

som skolan ska vara en del av. Att hitta arbetsplatser som är villiga att ta emot elever 

från gymnasiesärskolan är inte det lättaste, enligt intervjupersonerna. Att hitta en 

handledare som har förståelse för att det i början behövs lite extra tid och stöttning och 

är villig att avsätta detta är inte lätt i vårt effektiviserade och stressade samhälle. Att 

arbetsgivarna bara ser problem, förlorade arbetsintäkter och förlorad arbetstid för 

handledaren vittnar om en människosyn, som jag anser, där en människas arbetsförmåga 

mäts i effektivitet och förmågan att hantera ökade krav. Enligt Michailakis (2002)   är 

definitionen arbetsförmåga en social konstruktion som varierar över tid. Det är viktigt 

att komma ihåg att bara för att en individ är arbetsoförmögen inom ett yrke kan 

individen vara arbetsförmögen inom ett annat yrke, det gäller även personer med en 

utvecklingsstörning. 

 

Idag institutionaliserar samhället inte personer med utvecklingsstörning som det gjordes 

under 1900-talets början, men samhället erbjuder dem inte full delaktighet heller. Enligt 

Nirjes (2003) normaliseringsprincip har alla personer med en utvecklingsstörning rätt 

och bör få tillgång till livsvillkor och vardagsliv som alla samhällsmedborgare. Men 

intervjupersonernas erfarenheter vittnar om något annat, eleverna utestängs från 



  
 

42 

arbetslivet och hänvisas till den Dagliga verksamheten. Att ha en plats på den Dagliga 

verksamheten innebär att personen inte har en lön som motsvarar den arbetsinsats som 

görs (Tideman, 2000). Av detta följer att dessa personer inte har möjlighet att vara en 

del av den normala ekonomiska kulturen som råder i vårt samhälle. Personerna får 

aldrig de ekonomiska förutsättningar som ett lönearbete skulle innebära, personerna är 

fortfarande tärande istället för närande för samhället. 

 

Intervjupersonerna arbetar dagligen med att förbereda eleverna för ett liv på den öppna 

arbetsmarknaden, de har stora förhoppningar om eleverna och vittnar om ett stort 

engagemang i att slussa ut eleverna i arbetslivet. En av intervjupersonerna berättade att 

de som har lättare att ta emot särskolans elever på praktik är de som har en personlig 

koppling till personkretsen. För att förändra detta och ge eleverna på gymnasiesärskolan 

en ljusnande framtid krävs att samhället får kännedom om och vågar släppa in denna 

grupp i sin gemenskap. 

 

Under mina intervjuer nämndes flertalet hinder som försvårade för eleverna att få 

tillgång på den öppna arbetsmarknaden. Det faktum att det var lättare att hitta hinder än 

möjligheter tror jag beror på samhället har större fokus på det som avviker, det finns till 

exempel funktionshinder och rörelsehindrade. Genom att försöka göra samhället så 

tillgängligt som möjligt för alla skulle antalet hinder och begränsningar minskas. 

 

Variationen hos intervjupersonernas svar var inte stor. Det här kan kanske innebära att 

eleverna från gymnasiesärskolan inte får den ljusnande framtid de sjunger om när de tar 

studenten. 

 

9.3 Pedagogiska implikationer 

Att fyra personer med olika bakgrund och erfarenheter kan ha liknande tankar och 

erfarenheter från att förbereda elever på gymnasiesärskolan för ett liv på öppna 

arbetsmarknaden gör att jag anser att det finns en generell samhällssyn när det gäller 

dessa elevers möjligheter. Att det är lättare att hitta hinder än möjligheter säger 

dessutom en del om hur samhället ser ut. Att den nya gymnasiereformen, Gysär 13, gör 

att skolor ställer krav på kommunpolitikerna är ett steg i rätt riktning, ska skolan erbjuda 

ett program måste det finnas praktikplatser och möjligheter till arbete efter studenten, 

annars har vi på den punkten mycket att lära från historien.  
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Särskolans historia är väldigt ung men ändå finns det mycket att ta lärdom av när det 

gäller dess utveckling. Det dröjde fram till 1968 innan alla barn, oavsett funktions-

nedsättningar, fick skolplikt, det positiva i detta är att Sverige var först i världen. I och 

med Lpo 94 och Lpf 94 hade alla elever, oavsett funktionsnedsättning, samma läroplan. 

Men i och med nya läroplanen har man separerat skolformerna, vad ger det för signaler? 

Om man särskiljer eleverna i skolan genom olika läroplaner är det inte så konstigt att 

man i samhället särskiljer en grupp människor. 

 

En av intervjupersonerna uttryckte att det finns en röd tråd genom gymnasietiden men 

det finns ingen röd tråd genom hela livet. För eleverna på gymnasiesärskolan är den är 

livslånga röda tråden jätteviktig och för att den ska komma till stånd krävs att 

kommunala förvaltningar, landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lägger 

sitt revirstänkande åt sidan och börjar samarbete kring individen. Ett samarbete som 

innebär att fokus ligger på individen och att alla aktörer arbetar utifrån den individens 

förmågor.  

 

Skolan måste vara tidigt ute när det gäller att samverka med de aktuella aktörerna; 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS-handläggare. I vårt uppdrag står det att 

gymnasiesärskolan ska samverka med samhället och för att underlätta övergången till 

arbetslivet krävs en bred samverkan på den lokala nivån. (Skolverket, 2013) Att arbeta 

med att tolka kursplaner görs automatiskt när det kommer en ny läroplan, men tar 

skolan sig tid att tolka och förtydliga hur samverkan ska ske för att underlätta en 

övergång från skola till arbetsliv?   

 

9.4 Fortsatt forskning 

I en fortsatt forskning skulle en aktuell longitudinell studie över vad som händer med 

gymnasiesärskolans elever efter studenten vara intressant. Den nya gymnasiereformen, 

Gysär 13, ställer större krav på elevernas APL, praktiken ska vara kursinriktad och 

kravet på en praktikplats med anknytning till det program man läser ökar.  Om detta 

kommer att påverka elevernas framtida möjligheter att få en anställning på den öppna 

arbetsmarknaden är något som återstår att se. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Christina Fransson och läser just nu sista terminen på speciallärarutbildningen, 

med specialiseringen utvecklingsstörning, vid Linneuniversitetet i Växjö. Jag håller just 

nu på med mitt examensarbete som handlar om hur elever på gymnasiesärskolans 

nationella program förbereds av skolan inför övergången skola - arbetsliv.  

 

Studiens datainsamling kommer att baseras på enskilda intervjuer. Min önskan är att få 

spela in intervjuerna, men bara om detta är okej för intervjupersonen. Jag beräknar att 

intervjun kommer att ta ungefär en timme att genomföra och om det är möjligt på Er 

skola. Jag önskar, genom Din hjälp, komma i kontakt med personal på Din skola som 

arbetar med elever på gymnasiesärskolans nationella program när det gäller övergången 

till arbetslivet. 

 

Att medverka i studien är frivilligt och intervjupersonen kan när som helst under 

intervjun välja att avbryta sin medverkan. Intervjupersonen kommer att avidentifieras i 

min studie så att enskilda personers svar inte ska kunna identifieras. Allt som sägs i 

intervjuerna kommer att betraktas som konfidentiellt och de inspelade intervjuerna 

kommer att förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. När studien är klar, under 

hösten 2013, kommer den finnas tillgänglig på http://lnu.diva-

portal.org/smash/search.jsf. Min handledare är Elisabet Frithiof, lektor på institutionen 

för pedagogik på Linnéuniversitetet och kan nås på tel. 0470-708014. 

 

Jag hoppas att Du har möjlighet att vidarebefordra detta mail till personal på Din skola 

och att De tar kontakt med mig via mail eller på telefon helst innan den …… 2013. 

Tack på förhand! 

  

Christina Fransson 

XXXXXXX@student.lnu.se            

Tel XXX-XXXXXXX    

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 

 Hur länge har du arbetat inom gymnasiesärskolan? 

 

 Vad har du för utbildning? 

 

 Hur förbereder ni på er skola gymnasiesärskoleeleverna för livet efter studenten? 

 

 Vad är det för sysselsättningsformer som blir aktuella för de elever som lämnar 

nationella program på gymnasiesärskolan? 

 

 Har ni på er skola någon plan eller målsättning för elever på nationella program 

när det gäller övergången skola - arbetsliv? 

 

 Hur ser samarbetet ut med Arbetsförmedlingen i övergången skola - arbetsliv? 

 

 Samarbetar ni med andra aktörer när det gäller övergången skola - arbetsliv? 

T.ex. Försäkringskassan, Vuxenhabiliteringen, LSS 

 

 Var anser du är att ansvaret ligger för att eleverna på gymnasiesärskolan får ett 

arbete på den öppna arbetsmarknaden? 

 

 Vilka hinder och möjligheter ser Ni att det finns för gymnasiesärskolans elever 

att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden? 


