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Titel 
Från gymnasiesärskola till arbetsliv. 
Om särskoleelevers upplevelser och erfarenheter av skoltiden och sin väg ut i 
arbetslivet. 
 
English title 
From Upper Secondary School for pupils with learning disabilities to working life. 
About their experiences of school and way into labour market. 
 
Abstrakt 
Det är svårt för personer med funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna 
arbetsmarknaden och handlar det om en intellektuell funktionsnedsättning är chanserna 
än mindre. Funktionsnedsatta ska precis som alla andra ha en chans att genom sin 
sysselsättning kunna försörja sig. Men den låga sysselsättningsgraden, de långa 
inskrivningstiderna på Arbetsförmedlingen och den procentuellt sett höga arbetslösheten 
för den här gruppen visar på att det finns svårigheter med att ta sig in på 
arbetsmarknaden. 
 
Syftet med studien är att undersöka möjliga framgångsfaktorer, som medverkar till att 
elever som gått på gymnasiesärskolans nationella program, ökar sina möjligheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Som andra syfte studeras hur framgångsfaktorerna 
tillgodoses i gymnasiesärskolans nya läroplan från 2013. 
 
Det finns inte så mycket forskning gjord om lindrigt utvecklingsstörda ungdomars 
övergång från skola till arbetsliv, framförallt inte forskning där individerna själva får 
komma till tals. Med kvalitativa intervjuer som metod utgörs resultatet i den här studien 
av att fem unga vuxna mellan 25-31 år själva får berätta om sina upplevelser och 
erfarenheter kring särskoletiden och vägen till ett arbete.  
 
En historisk tillbakablick är viktig för att skapa en större förståelse för nutiden. I 
avsnittet Bakgrund och forskningsöversikt beskrivs hur samhällssynen för gruppen 
utvecklingsstörda har förändrats de senaste årtiondena samt hur skolsystemet utformats 
genom åren. Avsnitten om samhälls- och skolutveckling används tillsammans med 
tidigare forskning och resultatet av intervjuerna i analysen. Analysen sker dels med 
hjälp av Urie Bronfenbrenners teori Utvecklingsekologi samt Håkan Jenners tankar 
kring motivation och realistiska anspråk. 
 
Studiens resultat tyder på att möjligheterna för en framtida anställning ökar med hjälp 
av arbetsplatsförlagd utbildning samt att den sker inom ett motivationsskapande 
intresseområde för individen. Små undervisningsgrupper där utveckling av förmågor 
som samarbete, självständighet, ödmjukhet, noggrannhet och social kompetens är 
ytterligare exempel på andra viktiga framgångsfaktorer. 
 
 
Nyckelord 
Arbetsmarknad, Funktionsnedsättning, Gymnasiesärskola, Motivation, 
Utvecklingsekologi 
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1 Inledning  
Det är inte helt lätt för någon att ta sig in på arbetsmarknaden. Ännu svårare, ibland 

omöjligt, är det för personer med någon form av funktionsnedsättning. Enligt SCB 

(2014) är det 987 000 människor i Sverige i åldrarna 16-64 år som har någon form av 

funktionsnedsättning. Av dessa har nästan 700 000 dessutom nedsatt arbetsförmåga. 

Endast hälften av de funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga har någon form av 

sysselsättning. Funktionsnedsatta ska precis som alla andra ha en chans att genom sin 

sysselsättning kunna försörja sig. Riksrevisionen (2007) rapporterar om de 

funktionsnedsattas svaga ställning på arbetsmarknaden. Det visar sig genom låg 

sysselsättningsgrad, långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen och procentuellt sett 

hög arbetslöshet. Trots stora ekonomiska satsningar på gruppen så har de 

funktionsnedsattas ställning till och med försvagats på 2000- talet. Människor som 

dessutom har intellektuell funktionsnedsättning är än värre drabbade. Endast 1 procent 

av kvinnorna och 1,6 procent av männen med intellektuella funktionsnedsättningar 

arbetar på den öppna arbetsmarknaden (Molin, 2008).  
 

Samtidigt som det blivit svårare och svårare för personer med någon form av 

funktionsnedsättning (där personer med en utvecklingsstörning utgör en grupp) att ta sig 

in på arbetsmarknaden är det ett faktum att det under 1990- talet skedde en kraftig 

ökning av antalet elever på gymnasiesärskolan med hela 106 procent. De allra flesta av 

de elever som utgjorde denna ökning befann sig i gråzonen mellan en lindrig 

utvecklingsstörning, med placering i särskola som följd, och ett liv utan diagnosen 

utvecklingsstörning, med placering i “vanlig” skola (Mineur, 2009).  
 

Utbildning som leder till ett meningsfullt arbete har betydelse av många skäl. Dels 

materiellt, men det fungerar även som en betydelsefull del av formandet av vår identitet 

och självbild. Utbildning stänger och öppnar vissa dörrar på arbetsmarknaden och det 

påverkar våra livschanser åt det ena eller andra hållet t.ex. genom ekonomi, sociala 

nätverk och struktur för vardagen. För personer med en utvecklingsstörning finns 

betydligt fler stängda än öppna dörrar efter avslutad utbildning (Ineland, 2013; 

Lindqvist, 2012). I ett möte med en ny bekantskap eller kanske en gammal klasskompis 

tar det inte lång tid innan frågan “Var jobbar du?” ställs och efter ett svar på den frågan 

placeras genast den nya personen in i ett fack med speciella egenskaper. Om de 

stämmer överens med verkligheten vet vi egentligen inte så mycket om. För personer 
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med en funktionsnedsättning är själva funktionsnedsättningen också kopplad till 

identiteten genom samhällets sätt att se på individen. Tid och rum är avgörande för vilka 

medel som varje samhälle använder sig av för att dela in människor i kategorier och 

vilka egenskaper som anses som vanliga och naturliga i den aktuella situationen. Om en 

person, som har ”placerats” i ett fack och det senare framgår att han har en icke 

önskvärd egenskap som skiljer honom från övriga på ett negativt sätt, blir han 

degraderad till en mindre värd människa. Han får då ett stigma och enligt Goffman 

(2008) blir personen behandlad som någon som inte är fullt mänsklig, med 

diskriminering och minskade livsmöjligheter som följd (Goffman, 2008). 
 

En individs sysselsättning påverkar i stor grad hur livet ter sig och hur andra uppfattar 

personen i fråga. Enligt Molin (2008) är vårt samhälle mitt i en 

individualiseringsprocess, där många av ovan nämnda gråzonselever, genom sin 

sysselsättning vill “bryta sig loss” från omsorgstankarna som ofta råder för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. Istället vill de skriva in sig på 

arbetsförmedlingen, med målet att skaffa sig en egen identitet, kliva ut ur 

stigmatiseringsträsket och ta steget in på arbetsmarknaden (Molin, 2008). 
 

Ökad kunskap om människors livsvillkor och sysselsättning är ett prioriterat område för 

svensk forskningspolitik. Framförallt gäller det gruppen unga personer med lindrig 

utvecklingsstörning. Det finns inte så mycket forskning kring dessa ungdomars 

övergång från skola till arbetsliv och Molin (2008) efterlyser speciellt ett 

inifrånperspektiv, där de unga lindrigt utvecklingsstörda själva får komma till tals och 

beskriva hur deras livssituation utvecklas efter avslutad skolgång på gymnasiesärskola 

(Molin, 2008; Mineur, 2009). 

 

 

  



 
 

 3 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt självständiga arbete är att genom ett inifrånperspektiv undersöka 

möjliga framgångsfaktorer, som medverkar till att elever som gått på 

gymnasiesärskolans nationella program ökar sina möjligheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden, antingen med en anställning som fullt ut betalas av arbetsgivaren eller 

som till viss del finansieras genom bidrag från staten. Ett andra syfte är att se hur dessa 

framgångsfaktorer harmonierar med gymnasiesärskolans nya läroplan från 2013.  

 

Med inifrånperspektiv menar jag att det är de före detta eleverna själva som får komma 

till tals i undersökningen. Det är deras upplevelser och erfarenheter som lyfts fram och 

analyseras. 

 

Frågeställningarna för att nå syftet är: 

 

• Hur kan vägen till ett arbete se ut för före detta elever på nationella program i 

gymnasiesärskolan? 

 

• Vilka kunskaper, erfarenheter och stöd från skoltiden ser före detta elever på 

nationella program i gymnasiesärskolan som viktiga att ta med sig ut i 

arbetslivet? 

 

• Hur tillgodoser läroplanen för den nya gymnasiesärskolan från 2013 de före 

detta elevernas syn på och upplevelser av viktig kunskap att ta med sig ut i 

arbetslivet?  
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3 Bakgrund och forskningsöversikt 
Detta kapitel inleds med en förklaring av begreppen funktionshinder, 

funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. För att skapa en större förståelse för vår 

samtid är den historiska tillbakablicken viktig. Jag redogör därför för den historiska 

utvecklingen gällande samhällssyn och skola, fram till Gysär 13. Jag har inte för avsikt 

att heltäckande redovisa den historiska utvecklingen, utan nöjer mig med vissa nedslag. 

Därefter presenteras forskning från senare år, som har inriktning mot syftet för min 

studie, dvs. elevers syn på gymnasiesärskoleutbildningen och vägen till ett arbete.  
 

3.1 Funktionshinder, funktionsnedsättning och utvecklingsstörning 
Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning används ibland synonymt med 

varandra och ibland med olika betydelser. År 2007 beslutade Socialstyrelsen att frasen 

“personer med funktionsnedsättning” bör användas när man avser personer och grupper, 

eftersom funktionshinder uppstår i ett förhållande mellan en person med 

funktionsnedsättning och miljön. Funktionshinder ersätter begreppet handikapp 

(Socialstyrelsen, 2010). 
 

I gruppen “personer med funktionsnedsättning” kan exempelvis personer med nedsatt 

syn eller hörsel, rörelsehinder, diabetes, hjärt- och lungproblem, psoriasis eller dyslexi 

ingå. Ytterligare en grupp är den som det här arbetet behandlar, nämligen personer med 

utvecklingsstörning.  
 

Utvecklingsstörning innebär nedsatta intellektuella funktioner, som uppstår före 16 års 

ålder. Orsak till det kan exempelvis vara hjärnskador i samband med födsel, ärftlighet, 

understimulans eller kromosomavvikelser. Utvecklingsnivån hos en människa med 

utvecklingsstörning är låg och för att avgöra om det handlar om utvecklingsstörning 

genomförs intelligenstester, där ett resultat under intelligenskvot (IQ) 70 innebär en 

utvecklingsstörning (i Sverige). Dessutom klarar inte en person med en 

utvecklingsstörning av vissa krav som samhället ställer. Dessa krav varierar beroende på 

plats i världen och även för olika tidsperioder. Det innebär att det är samhället som 

avgör vem eller vilka som ska tillhöra gruppen utvecklingsstörda. Den som placeras där 

i dag behöver nödvändigtvis inte göra det imorgon, eller vice versa (Tideman, 2000).  
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Gruppen utvecklingsstörda är heterogen. Ofta skiljer man mellan fyra olika nivåer av 

utvecklingsstörning, nämligen lindrig-, måttlig-, svår- och djup utvecklingsstörning. 

Dessutom finns ytterligare en nivå, där det är konstaterat att personen har en 

utvecklingsstörning, men där brist på information gör att det inte går att avgöra av 

vilken grad det rör sig om. Ett annat vanligt sätt att göra en uppdelning på är att dela in 

de utvecklingsstörda i stadierna A, B och C. A motsvarar djup utvecklingsstörning, B 

motsvarar svår- och måttlig utvecklingsstörning och C motsvarar således lindrig 

utvecklingsstörning. Mitt arbete berör lindrigt utvecklingsstörda personer i C- stadiet. 

Spännvidden inom denna grupp är mycket stor (Tideman, 2000). De har en IQ- nivå 

mellan cirka 50 och 70. De flesta inom det spannet utvecklar sina kommunikativa och 

sociala färdigheter före fem års ålder. Det sker dock i en långsammare takt än hos 

övriga, men som vuxna har de flesta inom gruppen utvecklat förmågor att man som 

vuxen klarar av att leva relativt självständigt, i eget boende eller med någon form av 

stöd och hjälp med den personliga ekonomin (Mineur, 2009). 

 

3.2 Samhällssyn 
Synen på människor med utvecklingsstörning har under årens lopp förändrats kraftigt. 

Grunewald (2008) menar att den förändring av syn på gruppen utvecklingsstörda, de 

senaste 100 åren inte går att jämföra med någon annan samhällsgrupp. De har gått från 

att ha varit utstötta och förföljda till beaktade och erkända samhällsmedborgare. Under 

mellankrigstiden placerades många av de utvecklingsstörda på anstalter, ofta under 

omänskliga förhållanden. Syftet med dessa anstalter varierade från att det ibland var 

övriga samhällsmedborgare som skulle skyddas från de utvecklingsstörda, till att det var 

de utvecklingsstörda som skulle skyddas från övriga samhället. Båda synsätt var 

diskriminerande och segregerande. Efter andra världskriget påbörjades en process om 

att det borde vara en mänsklig rättighet att inte leva under de ovärdiga livsvillkor som 

ofta rådde på institutionerna. Synen på utvecklingsstörda började så smått förändras. 

Från att ha setts som ett problem som ligger hos den enskilde individen, till att mer se 

det som att det är samhällets utformning som skapar funktionsnedsättningen. Många av 

institutionerna lades ner på 1960- och 70- talen och människor med 

funktionsnedsättning började ta plats i samhället på ett helt annat sätt än tidigare, bland 

annat genom bildande av organisationer och förbund. En Omsorgslag trädde i kraft 1 

juli 1968 där målen var tydliga. Funktionsnedsatta skulle bort från anstalterna och 

istället erbjudas hemvård och plats på daglig verksamhet. Även de som tidigare på 
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grund av sin utvecklingsstörning inte fått ta del av skolans värld, fick nu rätt till 

undervisning (Grunewald, 2008).   

 

I början av 1960- talet växte begreppet normaliserade livsvillkor fram genom 

Medicinalstyrelsen. Normaliseringsprincipen skulle bli den rådande inriktningen för 

omsorgerna. Normaliseringsprincipen skulle gälla för alla och innebar att samtliga 

människor, med eller utan utvecklingsstörning, skulle ha samma rätt till ett liv med så 

normala vardagsvillkor och livsmönster som möjligt. Normaliseringsprincipen består av 

åtta beståndsdelar, där den första handlar om rätten till en normal dygnsrytm. Det skulle 

inte längre vara acceptabelt att de utvecklingsstörda, oavsett ålder, lades för natten innan 

nattpersonalen kom vid sjutiden på kvällen (Grunewald, 2008). Den andra handlar om 

en normal veckorytm, där veckodagarna fylls av skola eller arbete och ledig lördag och 

söndag. Tredje delen handlar om rätten till en normal rytm sett till hela året vilket 

innebär firande av högtider, semester och möjlighet att göra resor. Att leva sitt liv 

genom de normala utvecklingsfaserna barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom utgör 

den fjärde delen. Den femte principen innebär att självbestämmanderätten, dvs. egna val 

och önskemål, ska lyssnas på och respekteras så långt det går. Det är viktigt att kunna 

lita på personer i sin omgivning. Den sjätte principen handlar om rätten för alla 

människor, med eller utan utvecklingsstörning, att leva i en värld med två kön, där man 

träffas och umgås på ett naturligt sätt, inte bara dagtid på jobbet, utan även i sitt boende. 

Det var inte tillåtet på institutionernas tid. Även den sjunde delen som handlar om 

delaktighet för alla i den ekonomiska kulturen var en omöjlighet vid ett liv på 

institutionerna. Utvecklingsstörda har samma rätt till ekonomisk och social trygghet 

som alla andra. Åttonde och sista principen handlar om att de nya elevhemmen, 

gruppbostäderna och lägenheterna, som ersatte institutionerna, skulle ha samma 

byggnadsstandardkrav som byggnader för andra medborgare. Det skulle skapa 

möjligheter för lyckad integration med övriga samhället (Nirje, 2003). 

 

Några av normaliseringsprincipens fördelar är att den gör det möjligt att nå ett 

självständigt liv, där självkänslan är stark och relationer med exempelvis föräldrar, 

vänner och personal är bra (Nirje, 2003).  

 

Sverige var aktiva i det internationella arbetet som resulterade i ett antal standardregler 

antagna av FN 1993. Reglerna skulle säkerställa att det råder samma rättigheter och 
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skyldigheter för alla samhällsmedborgare (Regeringens proposition, 2000). För att 

ytterligare stärka skyddet fastslog FN:s generalförsamling år 2006 Konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (SÖ 2008:26). 
 

Överlag har samhällsutvecklingen de senaste decennierna gått mot en ökad 

individualisering, med stor valfrihet och stort egenansvar när det gäller att söka hjälp 

och få stöd. På så vis skapas vinnare och förlorare. Vinnare blir de som klarar av den 

mer omväxlande, komplicerade, mer kravfyllda, friare och i många fall också mer 

otrygga samhällssituationen som är rådande idag. De klarar av att ta ansvar, planera och 

genomföra det egna lärandet i både arbetsliv och vardagen. Förlorare blir de, som av 

olika anledningar, inte klarar av den livsstilen. En extra utsatt grupp, med större risk att 

hamna bland förlorarna, är unga vuxna med utvecklingsstörning. Speciellt de med 

lindrig utvecklingsstörning i stadie C, som i många fall inte har förmågan att själva 

klara av det ansvaret (Allvin, 2006). 
 

3.3 Skola  
De som suttit vid makten har genom åren växelvist både klart och tydligt markerat, men 

också försökt sudda ut gränserna mellan de som uppfattats som normala och de som 

uppfattats som avvikande när det gäller hur utbildningen har utformats (Frithiof, 2007). 

 

År 1866 brukar räknas som startår för undervisning av de som vid den tiden kallades 

“idioter”. Verksamheten startades upp av Emanuella Carlbeck (1829-1901) i Göteborg. 

Carlbecks systerson ansågs vara avvikande och blev en av experimenteleverna, som 

utvecklades i skolan. Egentligen är året 1866 ett felaktigt startår, eftersom Sofia 

Wilkens (1817-1889) redan några år tidigare bedrivit utbildning för en “idiotisk, 

dövstum” flicka i Karlskrona. Under 1900- talets första hälft växte specialskolor fram, 

där experter med rätt insatser, uppfostran och utbildning, skulle göra handikappade 

människor till en samhällsresurs (Frithiof, 2007).   
 

Utvecklingsstörda barn och ungdomar utbildas sedan 1954 i vad som kallas Särskolan. 

Särskolan ingår i det offentliga skolväsendet, men är en egen skolform, med egen 

läroplan. Efter andra världskriget fick personer med lindrig utvecklingsstörning (eller 

bildbara sinnesslöa som de kallades då) skolplikt. Det var först i samband med att 

omsorgslagen infördes 1968, som även övriga utvecklingsstörda grupper fick rätt till 

utbildning. Under 1970- och 80- talen lokalintegrerades särskolan med den vanliga 
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kommunala grundskolan. Men ansvaret för särskolan låg under landstinget fram till 

1990- talet, då kommunerna tog över huvudmannaskapet. Ideologiska, administrativa 

och ekonomiska skäl låg bakom denna förändring (Tideman, 2000). Det har i Sverige 

förts diskussioner om särskolans avveckling och istället låta alla elever gå i samma 

skolform. Trots att begreppet “särskola” av många anses negativt värdeladdat valde 

särskolekommittén ändå att behålla särskolan, mycket beroende på att lättare kunna 

garantera elevernas resursbehov. Att behålla särskolan som skolform går helt emot 

Salamancadeklarationen från år 1994. Det var Unesco (FN:s barnfond) som då 

anordnade ett möte i den spanska staden Salamanca där 92 regeringar (däribland 

Sverige) och 25 internationella organisationer fattade beslut om deklarationen, som 

förespråkar delaktighet och jämlikhet i en skola för alla med inkluderande undervisning 

(Jakobsson & Nilsson, 2011).  
 

Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform. Efter en utredning bestående av en 

medicinsk, en psykologisk, en pedagogisk och en social del har eleverna i särskolan, på 

grund av sin utvecklingsstörning, bedömts inte kunna klara av att nå upp till 

grundskolans kunskapskrav. Efter avslutad skolgång på en gymnasiesärskola saknas 

behörighet för högre studier på universitet, högskola och yrkeshögskola (Mineur, 2009). 
 

Efter särskolans kommunalisering, som fullt ut var genomförd 1996, har antalet elever i 

särskolan ökat dramatiskt. Den förväntade effekten av kommunaliseringen var den rakt 

motsatta, att färre elever skulle bli inskrivna. Men från 1990/91 till 2001/02 ökade 

antalet med hela 106 procent. Orsaken till det tros handla om ekonomi, men också om 

att det blev mindre dramatiskt att byta skolform när huvudmannen var densamma. De 

flesta eleverna i den här ökningen består av elever med diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning och de befinner sig i gråzonen mellan särskola och grundskola 

(Mineur, 2009).  
 

3.3.1 Gysär 13 

Gymnasiesärskolan är mitt uppe i en förändringstid, som fullt ut är genomförd om 

knappt tre år, sommaren 2017 när eleverna som just nu går sitt andra år tar studenten. 

Förändringen började genomföras eftersom skolverket konstaterade brister gällande 

undervisningskvaliteten i särskolan och på särvux. Pedagoger lade för stort fokus på 

omsorg istället för kunskapsutveckling, vilket gjorde att eleverna inte alltid fick 

tillräckligt med stimulans för att kunna utveckla de kunskaper som senare krävdes i 
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arbetslivet. Lärare borde ha bättre rutiner för systematisk utvärdering och bedömning av 

elevernas kunskapsutveckling mot de uppsatta målen (Skolverket, 2009). Förändringar i 

den för år 2013 nya gymnasiesärskolan innebär ett steg mot större satsning på 

kunskapsutveckling och främjande av lärande. Skolan ska vara flexibel i mötet med 

varje elevs förutsättningar och behov och som grund för det finns nio nationella 

program att välja mellan.  

 

Programmen är inriktade mot:  

• Administration, handel och varuhantering 

• Estetiska verksamheter 

• Fastighet, anläggning och byggnation 

• Fordonsvård och godshantering 

• Hantverk och produktion 

• Hotell, restaurang och bageri 

• Hälsa, vård och omsorg 

• Samhälle, natur och språk 

• Skog, mark och djur. 
 

Utbildningen ska se likadan ut i hela landet och vara tydlig, så att elever och föräldrar 

får en överblick och förståelse för vad utbildningen leder till. Skoltiden ska vara en 

förberedelse för arbetslivet och skapa ökad samhällsgemenskap och delaktighet, bland 

annat genom att utveckla entreprenörskap och företagande. Det betonas också att skolan 

ska samarbeta med arbetslivet om yrkesutbildningen. Arbetsförmedlingar, näringsliv, 

arbetsmarknadens parter och branschorganisationer ska ges möjlighet till information 

till eleverna, liksom att utveckla kontakter med samhällets förenings- och kulturliv 

(Skolverket, 2013).   

 

Efter varje kurs får eleverna betyg, med någon av beteckningarna A,B,C,D eller E. Alla 

beteckningarna innebär att eleven når upp till godkända kunskapskrav för kursen. A är 

det högsta betyget och E det lägsta. Om en elev inte når upp till kunskapskraven för 

betyget E, så sätts inget betyg alls i gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013). 
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3.4 Anställningsförhållanden 
På många sätt har samhället blivit alltmer jämlikt vid en historisk tillbakablick. 

Utvecklingsstörda syns betydligt mer ute i samhället nu, de tar större plats, men när det 

gäller möjligheten att skaffa sig ett arbete visar statistiken på dystra siffror för gruppen 

(se Inledning). Att ha en meningsfull sysselsättning är lika viktigt oavsett om du har en 

utvecklingsstörning eller inte. Det påverkar din egen identitet och din delaktighet i 

samhället, inte minst som försörjningskälla. Meningsfull sysselsättning skapar även 

större möjlighet till sociala relationer och förutsättningar för etablering på 

boendemarknaden och meningsfulla fritidssysselsättningar (Tideman, 2000). 
 

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, är det 

varje människas rättighet att arbetsmarknaden tar hand om dennes vilja och förmåga att 

arbeta (SÖ, 2008). Även på nationell nivå finns uttalade mål om att personer med 

funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som alla andra när det gäller 

möjligheten att kunna försörja sig genom ett arbete (Regeringens proposition, 2000).  
 

Människor med utvecklingsstörning utgör den grupp som är extra hårt drabbad av hög 

arbetslöshet. Endast ett fåtal procent, dessutom i minskad skala, har ett arbete på den 

öppna arbetsmarknaden. De har istället i högre utsträckning sin sysselsättning genom 

den lagliga rätten till daglig verksamhet inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) (Molin, 2008). En sysselsättning inom LSS är dock inte ett arbete i 

den meningen att det sker en produktion av varor och/eller tjänster i utbyte mot en 

ersättning (Tideman, 2000). 

 

3.4.1 Daglig verksamhet 

Efter 1968 års Omsorgslag blev landstingen ansvariga för samtliga personer med 

utvecklingsstörning. Dagcenter byggdes upp, där de utvecklingsstörda hade sin dagliga 

sysselsättning, ofta med arbetsuppgifter från tillverkningsindustrin. År 1994 kom Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kommunerna övertog då 

ansvaret med målsättningen att försöka nå mer jämlika levnadsvillkor mellan personer 

med och utan funktionsnedsättning. Då är sysselsättningen en betydelsefull del för den 

enskilda individens delaktighet i samhället. Den vanligaste av de tio insatser som denna 

lag inrymmer handlar därför just om sysselsättning, i form av daglig verksamhet. Hur 

kommunerna organiserar den dagliga verksamheten ser olika ut och enligt 
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socialstyrelsen är utbudet stort, men svårigheten ligger i att finna verksamheter som 

passar varje enskild individ (Socialstyrelsen, 2010). 
  
3.4.2 Öppna arbetsmarknaden 

Det är Arbetsförmedlingen som genom sina insatser ofta gör det möjligt för människor 

med någon funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. Stöd erbjuds den aktuella 

gruppen genom fyra olika anställningsformer, nämligen lönebidragsanställning, 

utvecklingsanställning, trygghetsanställning och skyddat arbete hos offentlig 

arbetsgivare (OSA). OSA och lönebidrag är de stödformer som utgör den största 

andelen.  

 

Lönebidrag innebär att en arbetsgivare anställer en person med funktionsnedsättning 

efter upplysning från arbetsförmedlingen. Lön (inklusive bidrag) och andra 

anställningsförmåner ska följa kollektivavtal och syftet är att göra det lättare för den 

funktionsnedsatte att kunna få och behålla ett arbete. Innan ett beslut tas görs ett besök 

på arbetsplatsen av en handläggare från arbetsförmedlingen och i första skedet tas ett 

beslut om att lönebidrag ska delas ut under maximalt ett års tid. Innan 

omprövningsbeslut tas görs ett nytt besök på arbetsplatsen av handläggare. Vanligtvis är 

den maximala längden för en lönebidragsanställning fyra år. Den kan förlängas 

ytterligare efter särskild prövning. Storleken på bidraget beror på grad av nedsatt 

arbetsförmåga, men är som störst 16 700 kr varje månad. Resten av avtalad lön står 

arbetsgivaren för. Samma summa gäller även för utvecklingsanställning, 

trygghetsanställning och OSA (Riksrevisionen, 2007). 

 

Utvecklingsanställning är en vanlig anställning, men som anpassas efter förutsättningar 

och behov hos den funktionsnedsatte genom arbetstid och arbetsuppgifter. Den anställde 

ska ges möjlighet att utveckla kompetensen och arbetsförmågan för att möjliggöra 

framtida anställningar eller studier (Arbetsförmedlingen, 2012a). 
 

En trygghetsanställning anpassas efter de särskilda behoven som finns. Arbetstagaren 

får möjlighet att kunna utveckla sina förmågor och därmed sin kompetens. 

Arbetsförmedlingen bedömer om arbetsplatsen är lämplig innan beslut tas. Sedan görs 

en överenskommelse mellan arbetsförmedling, arbetstagare, arbetsgivare och 

fackförbund om hur arbetssituationen ska se ut, med avseende på arbetsuppgifter, tid 
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och eventuella hjälpmedel. Storleken på ersättning varierar och pågår fyra år. Därefter 

kan beslut om ny fyraårsperiod tas (Arbetsförmedlingen, 2014). 

 

Det är enbart en offentlig arbetsgivare som kan erbjuda OSA. Arbetet får inte vara inom 

en konkurrensutsatt verksamhet och målet är att den funktionsnedsatte på sikt ska få ett 

jobb på den öppna arbetsmarknaden. För att komma fram till hur 

funktionsnedsättningen påverkar arbetsförmågan görs en utredning av handläggare från 

arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsgivaren på den aktuella arbetsplatsen. 

Ersättningen betalas ut ett år i taget. I samband med anställningen görs det upp en plan 

för hur en utveckling gällande arbetsförmågan ska ske (Arbetsförmedlingen, 2012b). 

 

3.5 Forskningsöversikt 
Kring personer med någon funktionsnedsättning finns ganska mycket forskning gjord, 

men svensk forskning gällande utvecklingsstörning kopplat till arbetsliv är ett relativt 

outforskat område. Det finns även en hel del forskning om elever i särskola, men när det 

gäller övergången från särskola till arbetsliv finns det mycket få studier gjorda. (Ineland, 

2013) Resultatet av det som framkommit är att möjligheten att få jobb för personer med 

en utvecklingsstörning är väldigt liten samt att den individuella kompetensen sällan får 

komma fram. I stället betraktas dessa människor ofta som en kollektiv grupp (Ineland, 

2013; Mineur, 2009; Molin, 2008).  

 

Antonson och Stål (2003) har gjort en av få studier kring utvecklingsstörning och 

arbetsliv. Det finns en intressant koppling till denna studie, på så vis att deras forskning 

inriktar sig på hur det egentligen går till när personer med lindrig utvecklingsstörning 

etablerar sig på arbetsmarknaden. Det sker i tre steg. Det första innebär en första kontakt 

med arbetsplatsen, ofta efter arbetsprövning och stöd från närstående, föräldrar och 

professionella. I det andra steget får personen en anställning hos en arbetsgivare, ofta 

med statligt stöd i form av lönebidrag, som förhoppningsvis successivt minskar och 

mynnar ut i det tredje steget, nämligen en anställning utan bidrag. Antonson och Stål ser 

personfaktorer och omgivningsfaktorer som avgörande ifall en person med lindrig 

utvecklingsstörning lyckas nå de tre stegen. Personfaktorerna handlar om betydelsen av 

att tydliggöra för sig själv och för omgivningen om sitt funktionshinder. 

Omgivningsfaktorerna handlar mer om hur den omgivande miljön och personerna som 
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finns där, samverkar med varandra, så att alla arbetar efter gemensamma mål och 

visioner (Antonson och Stål, 2003). 

 

Kristina Szönyis (2005) avhandling fyller inte tomrummet när det gäller forskning som 

kopplar ihop utvecklingsstörning med arbetsliv, men den är intressant eftersom den ena 

delen av två tar upp gymnasiesärskoleelevers erfarenheter av sin skoltid genom ett 

inifrånperspektiv, vilket är relativt unikt. Genom intervjuer av elever och observationer i 

skolmiljö vill Szönyi undersöka elevernas erfarenheter av att gå i särskola med fokus 

inställt på delaktighet och utanförskap samt vilka livsvillkor, bland annat med avseende 

på kommande arbete, en skolgång i särskola skapar. Resultatet visade att många elever 

ser särskolan som något positivt, som en möjlighet och en fördel vid jobbsökande. Stöd 

och hjälp av skolpersonal fungerar som en inkörsport till arbetsmarknaden. Men studien 

visar också att många av eleverna uttryckte en önskan om att bara vara en vanlig elev i 

den vanliga skolan och på så vis kan särskolan också ses som en begränsning (Szönyi, 

2005). 

 

Tideman (2000) ville med sin avhandling studera effekterna av att kommunerna tog 

över huvudmannaskapet för bland annat särskolan under de första åren av 1990- talet 

ifrån landstinget. Genom normaliseringsprincipen och levnadsnivåundersökningar 

kommer han fram till att personer med utvecklingsstörning lever sina liv med betydligt 

lägre levnadsstandard än övriga grupper i samhället, även efter kommunaliseringen. Det 

gäller inte minst inom området arbete (Tideman, 2000).   

 

Molins (2004) forskning bygger på intervjuer och observationer av ett antal elever på 

gymnasiesärskolan under ca ett års tid för att problematisera och tydliggöra 

delaktighetsbegreppet för dessa ungdomar. Att tillhöra särskola uppfattas av de allra 

flesta som något positivt, med ett tydligt undantag för en grupp som Molin kallar 

”tuffingarna”. De befinner sig i gränslandet mellan den formella tillhörigheten till 

särskolan den informella världen utanför särskolan. Molin (2008) följer upp resultaten i 

avhandlingen gällande tuffingarna för att bland annat se vilka hinder och möjligheter 

som uppstår då dessa elever går över från skola till arbete. Framgångsfaktorer som 

Molin (2008) kommer fram till för att klara av ett arbete, förutom att rent praktiskt fixa 

arbetsuppgifterna, är personliga egenskaper som att vara uthållig och trevlig, dvs. ha 

förmågan att klara av det sociala spelet. Dessutom krävs tid, både i aspekten gällande 
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tillräckligt utrymme för att hinna göra färdigt uppgifterna, men även i form av mognad, 

så att individen är redo för ett arbete. Molin menar att ungdomar som lämnar 

gymnasiesärskolan inte alltid är redo för ett arbete direkt efter studenten (Molin, 2008). 

 

Mineurs (2013) fokus ligger i att öka kunskaperna om elevernas erfarenheter av att gå i 

gymnasiesärskola samt hur gymnasiesärskolan organiseras. Även Mineur använder sig 

av inifrånperspektivet för att nå sitt syfte. Det finns få studier som Mineurs, som vill 

komma åt kännetecken för det pedagogiska arbetet som bedrivs på gymnasiesärskolor. 

Berthén (2007) är ytterligare en, men den riktar sig mer åt lägre åldrarna, dvs. elever i 

grundsärskolan. Ett av de resultat som Mineur kommer fram till är att 

gymnasiesärskolorna väldigt ofta är olika organiserade, men där innehåll och arbetssätt 

trots det är ganska lika varandra. När det gäller undervisningen i framförallt kärnämnen 

blir syftet med de olika uppgifterna ofta oklart för eleverna samt att de sällan utsätts för 

utmaningar.  De flesta av eleverna som deltog i studien ser ändå att de har utvecklats 

positivt som människor under åren på gymnasiet och att skälet till det tillskrivs 

särskoletillhörigheten (Mineur, 2013). 

 

Jessica Arvidsson (2014) avslutar just nu ett avhandlingsarbete och det handlar just om 

övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet. Studien inkluderar 12 269 personer 

som gick ut gymnasiesärskolan mellan 2001-2011 och projektet bygger på ett register 

som baseras på information från de f.d. elevernas slutbetyg. Registret heter Halmstad 

University Register on Pupils with Intellectual Disability (HURPID). Studien omfattar 

hela Sverige och syftar till att beskriva hur arbetslivet ser ut efter utbildning i 

gymnasiesärskola. Bland annat tittar hon på hur många som hamnar i daglig 

verksamhet, hur många som betecknas vara i förvärvsarbete och hur många som finns i 

någon typ av utbildning. Dessutom vill hon försöka hitta faktorer som beskriver vilka 

som har hamnat var och hur tillvaron på arbetsmarknaden ser ut (Arvidsson, 2014). 

 

I rapporten Efter skolan (2002) tittar före detta gymnasiesärskoleelever i sin backspegel 

för att se hur deras gymnasietid kan kopplas till den nuvarande anställningen. Studien 

bygger på ett stort antal (335) telefonintervjuer. Av de elever som gått 

gymnasiesärskolans nationella hotell- och restaurangprogram anser åtta av tio att det 

finns stora likheter mellan det de lärde sig under skoltiden och de arbetsuppgifter de 

utförd efter fyra år på arbetsmarknaden. Arbetsplatserna var då ofta bagerier, 
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restaurangkök och caféer. Siffran var lägre för före detta elever på industriprogrammet 

(ca fem av tio) och betydligt lägre för de som gått handelsprogrammet (ca tre av tio). 

Fyra av tio anser att deras tid på gymnasiesärskolan har betytt väldigt mycket för deras 

nuvarande arbete, men så pass många som drygt tre av tio skulle ha valt ett annat 

program om de valt om idag. Studien försöker också ta reda på hur 

gymnasiesärskolornas verksamhet skulle kunna förbättras genom de före detta elevernas 

sätt att se på det. Många av synpunkterna som kom in handlar om ökad respekt och ett 

bättre bemötande från personalens sida. Även synpunkter kring större valfrihet, mer 

inriktning på att lära sig sådana kunskaper som betraktas som nyttiga för framtiden, 

högre ställda krav och mer individanpassad utbildning efter behov och intresse framkom 

(Skolverket, 2002). 

 

Vid en liten blick på forskning gjord utanför Sveriges gränser märks två norska studier 

som visar att det är mycket viktigt för den personliga identiteten och möjligheten att 

skapa sig ett självständigt liv som vuxen, att vara delaktig i arbetslivet. Studien visar på 

en mycket stor betydelse av att det finns möjlighet att göra praktik under skoltiden för 

att öka chanserna att få ett arbete. Andra faktorer som har stor betydelse är innehav av 

körkort, hur familjesituationen ser ut och vilken socialbakgrund man har (Båtevik & 

Myklebust, 2006). Spjelkavik & Frøyland (2004) ser i sin forskning att det arbetsgivare 

efterfrågar inför en anställning av en person med någon funktionsnedsättning är att hen 

är pålitlig, flexibel, motiverad och effektiv (Spjelkavik & Frøyland, 2004). 
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4. Teori 
I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. Studien utgår ifrån en 

övergripande teori om människors utveckling i ett system samt individinriktade tankar 

kring motivation och realistiska anspråk.  

 

4.1 Utvecklingsekologi 
Urie Bronfenbrenner har skapat en teori om mänsklig utveckling, på svenska kallad 

Utvecklingsekologi. Med den ville han visa att individens utveckling sker i samspel 

med omgivningen, av den miljö och de personer som finns där. Miljö och individ 

påverkas av varandra. För att göra det tydligt hur samspelet går till har Andersson 

(1986) skapat följande modell av Bronfenbrenners teori: 

 

 
Figur 1. Anderssons bild av Bronfenbrenners teori Utvecklingsekologi (Andersson, 1986) 

 

Teorin som Bronfenbrenner arbetat fram är övergripande och med den vill han visa att 

individen inte enbart påverkas av sin omedelbara närmiljö, utan också av större system, 

bildade av andra individer och miljöer. Det handlar om makrosystemet, exosystemet, 

mesosystemet och mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979). 

 

4.1.1 Makrosytemet 

Beslut som fattas på central nivå, tillexempel politiska beslut påverkar den enskilde 

individens utveckling liksom vissa allmänt vedertagna värderingar i ett samhälle 

(Bronfenbrenner, 1979). 
 

4.1.2 Exosytemet 

I exosystemet är det inte de direkta aktiviteterna och relationerna som individen själv är 

i kontakt med som studeras. Det som analyseras är istället hur institutioner och de 
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förhållanden som råder utanför individens närmiljö ändå påverkar individens 

utveckling. Det kan exempelvis handla om föräldrars yrkestillhörighet eller skolans 

organisation (Bronfenbrenner, 1979). 

 

4.1.3 Mesosystemet 

Individen befinner sig inte enbart i en närmiljö, utan i flera. Tillsammans bildar dessa ett 

mesosytem. Bronfenbrenner menar att det som händer i en miljö påverkar individens 

beteende och utveckling även i andra närmiljöer. Vid en analys av en individs 

utveckling är det av stor vikt att ta hänsyn till det faktum att de olika närmiljöerna 

påverkar individen och att de därför måste studeras som en helhet (Bronfenbrenner, 

1979). 
 

4.1.4 Mikrosystemet 

Längst in mitten av cirkeln finns individen omsluten av dennes närmiljöer, till exempel 

familjen, skolan och fritidsverksamheter. Det är det minsta relationssystemet där 

utveckling sker i samverkan mellan individen och en annan person, genom en så kallad 

dyad. Det kan till exempel vara mamma, en lärare, fotbollstränaren eller egentligen vem 

som helst (Bronfenbrenner, 1979). 
 

4.3 Motivation och realistiska anspråk 
Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere, som betyder ”att röra sig”. 

Motivationsforskningen vill ta reda på vad det är som får människor ”att röra sig”, dvs. 

vari består drivkraften att uppnå något. Jenner (2004) ser att motivationsbegreppet 

består av tre delar. De tre delarna samverkar med varandra. Den första utgörs av den 

inre motivationen. Människans inre drivkraft, den som sätter igång själva rörelsen 

framåt. Den andra delen av begreppet motivation handlar om vad rörelsen som satts 

igång är riktad emot. Vad är själva slutstationen för rörelsen? Det kan vara både inre 

och yttre anledningar. Som yttre anledningar nämner Jenner ”höga betyg, pengar, status, 

andra människors uppskattning”. Inre anledningar kan vara ”glädje, stolthet, känsla av 

självförverkligande” (Jenner, 2004, s.42). Tredje delen består av en ömsesidig påverkan 

av drivkraft och mål. Att lyckas eller misslyckas med att nå ett uppsatt mål, påverkar i 

båda fallen den egna, inre drivkraften, antingen positivt eller negativt. Att lyckas nå ett 

mål ökar drivkraften på så vis att bågen spänns hårdare i ett försök att nå ett ännu högre 

mål. Att däremot misslyckas med att nå målet, sänker både självförtroende och 
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ambitionsnivå. Jenner menar att upprepade misslyckanden skapar passivitet och 

aggressivitet. För att motverka det krävs anspråk och mål som motsvarar kapaciteten 

hos individen, dvs. målet får varken vara för lätt eller för svårt att uppnå. Jenner kallar 

det att ha realistiska anspråk. Det uppnås genom att individen som ska uppnå målet 

själv är med och sätter upp det efter sina behov: 

 

”Om svagpresterande elever får ta ansvaret för en egen 

målsättning kan de successivt nå mycket tillfredställande 

framgångar och en realistisk målsättning.”(Jenner, 2004, s.60) 
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5. Metod 
I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska ansats samt urval, genomförande och 

vilka etiska överväganden som gjorts för denna studie. 

  

5.1 Hermeneutisk kvalitativ ansats 
Det talas om två huvudinriktningar när det gäller vetenskap, nämligen positivism och 

hermeneutik. Positivismen kommer ursprungligen från naturvetenskapen, men har 

därefter spridit sig till andra områden. Ordet ”positivism” myntades först av den franske 

sociologen August Comte (1798-1857), men går tillbaka till 1600- talet, då stora 

naturvetenskapliga framsteg gjordes. Enligt positivistiskt tänkande leder ett 

vetenskapligt förhållningssätt oss fram till två säkra källor till kunskap, nämligen det vi 

kan iaktta med våra sinnen och det vi logiskt kan räkna ut. Målet är att finna 

allmängiltiga lagar. Naturvetenskapen, speciellt fysiken, ses som en mönstervetenskap i 

denna inriktning (Molander, 2003). När målet istället är att tolka och försöka förstå 

varför en människa tänker, upplever och känner på ett visst sätt är det hermeneutiska 

tillvägagångssättet att föredra. För att en sådan inkännande tolkning ska bli korrekt är 

det viktigt att det man tolkar sätts in i ett större sammanhang, i, vad Thurén (2007) 

kallar, en kontext. Den information som samlas in genomgår en tolkning och förklaring 

utifrån givna teoretiska ramar (Thurén, 2007). 

 

5.2 Metodval 
För insamling av data till en undersökning är forskningsintervjun ett viktigt och även 

vanligt tillvägagångssätt i både kvantitativ och kvalitativ forskning. I den kvalitativa 

intervjun är tillvägagångssättet mindre strukturerat, för att i större utsträckning låta 

intervjupersonernas egna åsikter ta plats. Intervjun tar den riktning som 

intervjupersonen upplever är viktig. Forskaren kan välja att använda en helt 

ostrukturerad intervjuteknik, med väldigt stor frihet åt intervjupersonen eller den 

semistrukturerade modellen, där viss styrning av forskarens frågor finns. Den 

kvantitativa intervjun följer mer en given mall i syfte att nå högsta möjliga reliabilitet 

och validitet. Då vill forskaren inte riskera att intervjun skenar iväg i någon riktning, 

utan det är de på förhand uppställda frågorna som ska besvaras och svaren ska snabbt 

kunna kodas och bearbetas (Bryman, 2011). 
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Eftersom målsättningen med min studie är att ta del av några före detta elevers 

erfarenheter och tankar kring deras skolgång och väg ut på arbetsmarknaden, för att 

hitta möjliga framgångsfaktorer som bidragit till en anställning, är en hermeneutisk 

ansats med riktning mot det kvalitativa arbetssättet en bra metod att välja. Genom att 

utgå ifrån den semistrukturerade intervjutekniken och på sätt och vis styra intervjun i en 

viss riktning ställs frågor utifrån vissa förutbestämda teman, inom vilka informanterna 

har stor möjlighet och valfrihet att utforma sina svar. Intervjuaren kan lägga till eller ta 

bort frågor, beroende på hur intervjun artar sig. Det finns också nackdelar med att 

använda sig av intervju som metod. Ett riskmoment är att intervjuaren tar alltför stor 

plats och ställer ledande frågor eller att informanten svarar som denne tror att 

intervjuaren vill. Hur intervjuaren använder sitt kroppsspråk eller verbalt reagerar på 

vissa svar kan också påverka informantens svar. Det brukar kallas intervjuareffekt och 

ett sätt att minska den är att välja den strukturerade intervjun som metod. Vid den 

strukturerade intervjun används ett intervjuschema med fastställda formuleringar och en 

viss ordning på frågorna, samma för alla intervjuer. Det kallas för enkätintervju 

(Bryman, 2011; Kvale, 2009).   

 

I mitt fall överväger dock den semistrukturerade intervjumetodens fördelar. I och med 

att jag vill komma åt den enskilde individens innersta uppfattning vill jag inte binda fast 

mig vid ett alltför strukturerat frågeformulär, med risken att missa intressanta och 

kanske nya perspektiv, som informanten själv väljer att berätta.  För att få ett så 

sanningsenligt material som möjligt att arbeta vidare med är det viktigt att vara 

medveten om intervjuareffekten under intervjuns gång. 

 

Under intervjuerna utgick jag från en intervjuguide (se Bilaga I), uppbyggd med 

frågeställningar utifrån tre skeenden i informanternas liv:  

• Skoltiden	  	  

• Efter	  studenten	  	  

• Arbete	  

 

Frågeställningarna syftar till att fånga upp informanternas erfarenheter och synpunkter, 

samt skapa möjligheter för deras egna tankar, kring studietiden och övergången till 

arbetslivet. 
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5.3 Urval 
Urvalsgruppen till studien består av fem före detta elever från ett särskolegymnasium i 

Sverige. Gemensamt för de fem är att de gått något av de nationella programmen och 

numera befinner sig ute på arbetsmarknaden.  

 

Intervjupersonerna är 25, 25, 27, 29 och 31 år gamla. Två är tjejer och tre är således 

killar. Två av intervjupersonerna gick Handel-Omsorg- och Serviceprogrammet, en gick 

Hotell- och restaurang programmet, en gick Industriprogrammet och en gick ett 

kombinerat program med både industri- och fordonsinriktning.  

 

För att hitta personerna tog jag som första steg telefonkontakt med en studie- och 

yrkesvägledare på den aktuella skolan. Genom denne fick jag via mail kontakt med tre 

lärare på gymnasiesärskolan. Jag bokade träff med dem och under ett arbetslagsmöte 

berättade jag om mig själv, min yrkesroll, mina studier samt om mitt självständiga 

arbete och dess syfte. Jag fick ett antal namn på personer med särskolebakgrund och 

som nu har ett arbete. Lärarna och studie- och yrkesvägledarna visste inte i fall det 

handlade om ett arbete på öppna arbetsmarknaden eller om det rörde sig om någon form 

av bidragsanställning, men de var säkra på att det inte handlade om daglig verksamhet. 

Jag kontaktade samtliga sju personer på listan via telefon och gav samma information 

om mig själv som ovan (se Bilaga III). Fem av personerna ville delta i undersökningen 

och vi avtalade tid för intervju. 

 

5.4 Genomförande, bearbetning och analys 

De fem intervjuerna, som vardera tog 30-45 minuter att genomföra, gjordes under 

sammanlagt tre dagar på informanternas gamla skola. Jag valde att genomföra 

intervjuerna på skolan där deras gymnasieår utspelades för att ”väcka” gamla minnen 

från skoltiden, som låg några år tillbaka i tiden, till liv igen. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Därefter lästes de fem intervjuerna igenom för att finna teman, likheter 

och skillnader.  

 

I resultatkapitlet redovisas informanternas synpunkter genom att både de generella och 

unika intervjusvaren sammanfattas och exemplifieras genom citat i kategorier efter 

studiens tre frågeställningar.  
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Analysen av de båda första frågeställningarna görs genom att koppla informanternas 

svar och avsnittet Bakgrund och forskningsöversikt till studiens teoretiska 

utgångspunkter. I den tredje frågeställningen, som handlar om hur den nya läroplanen 

Gysär 13 hanterar de före detta elevernas syn på och upplevelser av vad de tycker är 

viktig kunskap att ta med sig ut i arbetslivet, görs en jämförelse mellan mål och 

riktlinjer i läroplanen och informanternas synpunkter som framkommit i de båda 

föregående frågeställningarna. 

 

5.5 Etiska överväganden 
Till en sådan här studie finns det etiska överväganden som måste göras. Studien utgår 

ifrån vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning och individskydd, gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Kvale (2009) skriver om vikten av att informera deltagarna 

om undersökningens syfte, hur den ska genomföras och om det möjligen finns någon 

fara med att delta. De som deltar informeras och ger sitt samtycke till deltagandet och 

de ska göras medvetna om att de när som helst kan hoppa av studien, utan påtryckningar 

och att det inte kommer ligga dem till last. Konfidentialitetskravet handlar om att 

informanternas identitet inte ska kunna avslöjas. Informationen de ger skyddas och 

avidentifieras i det färdiga arbetet. Nyttjandekravet innebär att all information endast får 

användas i samband med forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Redan under första kontakten via telefon var jag tydlig med att redogöra för studiens 

syfte, den valda metoden och den totala frivilligheten, båda i att delta och att när som 

helst hoppa av studien. Vetenskapsrådets riktlinje gällande samtycke, ledde fram till att 

jag ville låta informanterna skriva på en Medgivandeblankett (se Bilaga II) i samband 

med intervjutillfället. Jag återupprepade då informationen gällande syfte, metod och 

frivillighet från första telefonsamtalet och jag försäkrade mig om att informanterna 

förstod. Jag informerade om den totala anonymiteten som gällde. All data som skulle 

kunna avslöja deltagarna (inspelningar och transkriberingar) förstörs i samband med 

studiens färdigställande. Samtliga fem informanter skrev under blanketten.  
 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

All forskning ska uppfylla kraven på tillförlitlighet och trovärdighet. För att öka 

studiens tillförlitlighet bör studiens bakgrund och syfte tydligt redovisas och den valda 
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metoden ska skapa möjligheter för att genom en analys få svar på de uppställda 

frågeställningarna.  Den empiriska datan ska samlas in på ett noggrant sätt för att 

minska antalet felkällor (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Det var väldigt viktigt att jag gav informanterna den tid som krävdes till förståelse för 

vad frågorna handlade om, så att jag inte forcerade fram ett svar, samt att min tolkning 

och analys av den information jag fick gjordes på ett korrekt sätt. Min långa erfarenhet 

och vana att bemöta elever på gymnasiesärskola var av stor betydelse för det. Det var 

svårt att skapa exakt likadana förutsättningar vid varje intervjutillfälle. Informanternas 

svar kan ha påverkats av val av plats, tid och av mig so intervjuare.  Intervjuareffekten, 

som jag nämnde ovan, är en viktig bit att tänka på. Under intervjuerna försökte jag 

medvetet ge informanterna ett stort talutrymme, genom det semistrukturerade upplägget 

på frågorna.   
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6 Resultat och analys 
Så här långt in i texten kan det vara på sin plats med en påminnelse om studiens syfte, 

att genom ett inifrånperspektiv undersöka möjliga framgångsfaktorer, som medverkar 

till att elever som gått på gymnasiesärskolans nationella program ökar sina möjligheter 

att etablera sig på arbetsmarknaden samt att se hur dessa framgångsfaktorer harmonierar 

med gymnasiesärskolans nya läroplan från 2013. 

 

Resultatet av intervjuerna redovisas genom att koppla intervjupersonernas svar till 

studiens frågeställningar samt genom analyser där de teoretiska utgångspunkterna i 

avsnitt fyra, utvecklingsekologi, motivation och realistiska anspråk, fungerar som 

verktyg.   

 

Studiens frågeställningar är: 

• Hur kan vägen till ett arbete se ut för före detta elever på nationella program i 

gymnasiesärskolan? 

 

• Vilka kunskaper, erfarenheter och stöd ser före detta elever på nationella 

program i gymnasiesärskolan som viktiga att ta med in i arbetslivet? 
 

• Hur hanterar läroplanen för den nya gymnasiesärskolan från 2013 de före detta 

elevernas syn på och upplevelser av viktig kunskap att ta med sig ut i 

arbetslivet?  
 

Som skrevs i Metodkapitlet har valet gjorts att inte redogöra för vad var och en av 

intervjupersonerna säger rakt upp och ner, utan istället föra samman deras svar under 

varje frågeställning. Många av frågorna som ställdes har besvarats på ett liknande sätt, 

men det finns även vissa unika svar och båda varianter belyses med citat från 

informanterna. Alla intervjupersonerna benämns med det könsneutrala ordet ”hen”. 

Personer och arbetsplatser som informanterna nämner skrivs i citaten nedan som ”X”. 
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6.1 Vägen till ett arbete 

• Hur kan vägen till ett arbete se ut för före detta elever på nationella program i 

gymnasiesärskolan? 

Samtliga informanter började som sjuåringar i den vanliga grundskolan. Av olika 

anledningar och i varierande åldrar blev de sedan inskrivna i särskola. För samtliga fem 

var det under högstadietiden som skoltillhörigheten ändrades. För två i åk sju, två i åk 8 

och en i åk 9.  

Hur övergången till särskolan rent formellt gick till har informanterna sammantaget en 

ganska oklar bild av. Några av dem nämner att placeringen föregicks av en utredning, 

men minnena av den är ganska vaga. Samtliga upplevde att de inte klarade av det höga 

tempot och att de inte kunde nå målen i den vanliga grundskolan. 

”Det gjordes en utredning i början av 9:an. Jag hängde inte 

riktigt med i de vanliga ämnena, så då tyckte dom (lärarna, min 

anm.) att det var det bästa förslaget för mig. Nån psykolog var 

inblandad och föräldrarna. Det var ett möte där och de gav mig 

särskolan som ett alternativ och vi nappade på det” 

Även om informanterna inte har helt klart för sig hur det egentligen gick till när de blev 

inskrivna i särskolan är det ändå en positiv känsla de bär med sig när de tänker tillbaka 

på hur de upplevde att börja särskolan. En tyckte dock att det tog ett tag innan hen fann 

sig tillrätta i den nya skolmiljön: 

”Jag var lite osäker i början på hur det skulle kännas att börja 

särskola. Visste ju inte hur det skulle bli. I början kändes det 

som att jag skulle velat gå vanlig klass, men efter ett tag kändes 

det bra” 

En av informanterna förmedlade en känsla av att det direkt hade känts bra att börja i 

särskola. Det var en positiv händelse där föräldrar och skola var delaktiga i beslutet som 

togs. Hen gick i vanlig klass till åk sju och bytte sedan skolform: 
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”Det kändes bra då. Jag hade ju läs- och skrivsvårigheter och 

det var inte så många i klassen som det normalt är och vi fick 

mycket hjälp”. 

Alla fem lyfter fram att en av de stora positiva erfarenheterna med att börja särskola var 

de små klasserna, sett till antalet elever, vilket gjorde att de upplevde att de fick den 

hjälp de behövde. Det gäller för hela deras skoltid: 

”Jag tyckte det var bra med mindre grupp, så man fick lättare 

hjälp. Vi var fem eller sex i min grupp”. 

En av informanterna bytte under sina grundskoleår hemort vid tre tillfällen och prövade 

under dessa år på både traditionell undervisning, montessoriundervisning och särskola. 

Lagom till att det var dags för högstadiet gick flyttlasset till en ny stad med ny 

skoltillhörighet i särskola. Det var en ganska jobbig tid och hen trivdes inte jättebra. 

Hen poängterar dock en sak som var bra under högstadiet och det var deltagandet i den 

vanliga skolans idrottslektioner: 

”Jag hade idrott med de andra eleverna. Det var bara jag från 

särskolan, men jag fick vara med de andra tycker jag. Det var 

rätt bra.”  

Så fort högstadiet var avklarat gick flyttlasset till en ny stad. En stad där storebrodern 

fyra år tidigare hade påbörjat sin utbildning på en gymnasiesärskolas industriprogram 

och efter avslutad utbildning fått jobb på en industri. Det självklara valet för hen var att 

söka sig till samma utbildning, eftersom den stora målsättningen var att få ett liknande 

jobb som brodern: 

”Det blev industriprogrammet för mig. Min bror gick det, så då 

blev jag med intresserad. Han hade slutat när jag började och 

fått jobb, så det var ju det jag med ville”. 

Jämfört med högstadiet, trivdes hen väldigt bra på gymnasiesärskolan. Det är ett 

genomgående tema under mina fem intervjuer, att informanterna har mycket gott att 

berätta om sin gymnasiesärskoletid. Deras val av program och inriktning på gymnasiet 

föregicks i samtliga fall av praktikveckor på en gymnasiesärskola och i ett fall även ute i 
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arbetslivet under årskurs nio och/eller tio. De fick då en känsla för vilket program som 

skulle vara passande och motsvara intressen och förväntningar: 

”Det var mycket praktik under det tionde året både på skolan 

och ute i arbetslivet. Jag valde efter mitt intresse, det var ingen 

annan som påverkade mig att välja” 

”Det var genom syo:n på min skola som jag fick prova på 

andra program på gymnasiet, men jag visste ju att jag ville 

hålla på med matlagning”. 

Hur äldre kompisar valt spelade också en betydande roll för det egna valet: 

”I 9:an gjorde jag praktik två veckor. En vecka på Hotell- och 

restaurang och en vecka på Handel. Just då kändes det inte 

självklart vilket program jag skulle välja. Att det blev Handel 

var mycket för att jag hade en kompis som gått där” 

Informanterna har mycket positivt att berätta om sin tid på gymnasiesärskolan. Tre 

faktorer sticker ut och nämns av samtliga fem när de berättar om vad som var bäst under 

de fyra åren. Den arbetsplatsförlagda praktiken, möjligheten att i skolan jobba med 

sådant som intresserade dem, dvs. karaktärsämnena inom de program de valt samt att de 

kände att de fick tillräckligt med hjälp med sådant som var svårt: 

”Det bästa var all praktik tror jag. Att få komma in lite i 

arbetslivet och visa framfötterna där. Vi hade praktik en dag i 

veckan i tvåan, en månad i streck i trean och sista året var man i 

skolan en dag och praktik resten.” 

”Bästa med skolan var att jag fick hålla på med det jag tyckte var 

roligt, skruva och så. Det var väldigt inriktat mot att jag skulle 

lära mig ett yrke. Vi hade lite praktik andra året, mer i tredje och 

i fyran var vi ute i stort sett hela tiden. Jag fick större insikt i vad 

programmet gick ut på.” 

”Utbildningen var inriktad på att lära sig ett yrke och åka ut i 

samhället. Vi var inte bara i skolan. Mmm, praktikperioderna var 

bra.” 
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”Jag tror det har varit bra att jag har gått särskola. Jag har fått 

mycket hjälp med saker som jag haft svårt för och jag tror det har 

hjälpt mig att få detta jobbet.” 

”Jag lärde mig mycket. Speciellt de praktiska grejorna. Det har 

jag nytta av än idag.”    

Mycket praktik och dessutom möjligheten att prova på att arbeta på flera olika 

arbetsplatser, ses av informanterna som en stor fördel. Dels som en möjlighet att få visa 

upp sig hos flera olika potentiella arbetsgivare, men också för egen del, att hitta ett ställe 

där man känner att man får utlopp för sitt grundintresse samt att hitta en arbetsplats där 

trivselfaktorn är hög: 

”Jag provade på fyra eller fem ställen och då var X ett av dom. 

Där trivdes jag bäst och de gav mig möjligheten att komma 

tillbaka. Det lät rätt bra.” 

Efter fyra års studier var det dags för studenten och arbetslivet väntade runt hörnet. 

Ingen av de fem informanterna behövde gå sysslolös många dagar. Alla fick jobb efter 

någon veckas semester och det var i samtliga fall på någon av de arbetsplatser där de 

tidigare gjort bra ifrån sig under någon av alla praktikperioderna. En av de fem fick hela 

sin lön från företaget, medan de andra fyra dels fick lön från företaget, men också i olika 

stor grad lönebidrag från arbetsförmedlingen: 

”Jag började s på X efter en veckas semester. Där hade jag varit 

under praktiken i fyran (……) Jag fick all lön från jobbet. Har 

alltid varit på öppna arbetsmarknaden.”  

”Jag visste nästan att jag skulle få ett jobb efter studenten. Jag 

började på X direkt. Hade gjort lite praktik där i tvåan.” 

”Jag fick jobb direkt efter studenten och började på X. Det var 

där jag hade varit sista (praktik-(min anm.))perioden.” 

En av informanterna ser praktikperioderna som helt avgörande för att hen har ett arbete 

idag överhuvudtaget: 
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”Jag tror inte jag hade haft något jobb om vi inte hade haft 

praktiken under skoltiden.” 

Tre av informanterna har stannat kvar på den arbetsplats där de först blev anställda. De 

andra två har bytt jobb en respektive två gånger. Det nya jobbet efter bytet har i 

samtliga fall varit inom samma bransch och alltså inom samma intresseområde.  

När informanterna funderar kring sin egen framtid tror tre av de fem att de kommer vara 

kvar på samma arbetsplats om tio år. En av de två övriga kan mycket väl vara kvar. Men 

har också en dröm om ett annat yrke: 

”Jag är nog kvar om tio år. Men jag tycker det hade varit kul att 

köra budbil. Jag har ju körkort (……) Om jag skulle vilja byta 

jobb hade jag gått till arbetsförmedlingen i första hand.” 

Den av informanterna som är helt säker på att ha bytt jobb om tio år trivs egentligen bra 

med många av arbetsuppgifterna hen har, men ryggen värker och har tagit stryk av alla 

lyft och i förlängningen är ett arbetsplatsbyte ett måste. Hen är dock säker på att om tio 

år är det inte längre tal om bidragsanställning, utan en anställning som fullt ut betalas av 

arbetsgivaren: 

”Om tio år har jag nog familj och bor i hus och har ett bättre 

jobb. Men då har jag nog ett fast jobb, nu betalar ju 

arbetsförmedlingen 80 procent av min lön.” 

 

6.2 Kunskaper, erfarenheter och stöd  

• Vilka kunskaper, erfarenheter och stöd ser före detta elever på nationella 

program i gymnasiesärskolan som viktiga att ta med sig ut i arbetslivet? 

Överlag är det svårt för de fem informanterna att precisera vad som är viktig kunskap att 

ta med sig från skoltiden, men alla fem ser praktikperioderna och 

karaktärsämnesundervisningen som de två enskilt viktigaste byggstenarna för kunskap, 

vilket många av citaten i avsnittet 6.1 ovan visar på. När informanterna tänker tillbaka 

på sin gymnasiesärskoletid är det dessa två inslag som gör sig påminda först. Tre av de 

fem talar också om att de haft väldigt stor nytta av vad som skulle kunna kallas 
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”livskunskap”, alltså allmännyttiga kunskaper som underlättar vardagslivet och därmed 

gör det möjligt att skaffa och behålla ett arbete. Det handlar om vikten av att kunna 

sköta sin ekonomi och även vardagssysslor, som matlagning, inköp, samt tvättning och 

städning: 

”Jag fick lära mig mycket på gymnasiet. Det var mycket att lära sig 

klara sig själv. Tvätta till exempel. Och ekonomi. Vi gick igenom 

om ekonomi, att man ska spara lite pengar och så. Jag sköter all 

ekonomi själv och betalar räkningarna”. 

Bortsett från matematik (ekonomi) nämns inte något av övriga kärnämnen på ett konkret 

sätt av de fem informanterna att ha varit viktiga för dem när det gäller att få eller behålla 

det arbete de just nu har eller har haft. Däremot pratar flera om olika förmågor som är 

viktiga att ha med sig ut i arbetslivet, som självständighet, samarbetsförmåga, 

noggrannhet, ödmjukhet och social kompetens: 

”Jag kan arbeta självständigt, men om det är nya uppgifter så får 

jag fråga om hjälp.” 

”Man ska vara sig själv och inte försöka vara den man inte är. Sen 

är det viktigt att veta vad arbetsgivaren kräver av sin anställda. 

Det är viktigt att passa tider, vara intresserad av det man håller på 

med och aldrig vara rädd att be om hjälp (……) Sånt tycker jag det 

är viktigt att prata om i skolan” 

Informanterna talar mycket om vikten att verkligen vara intresserad av inriktningen på 

det program som väljs. Att ha det rätta grundintresset är en stor motivationshöjare för en 

givande skoltid, med sikte mot stundande arbetsliv. För fyra av de fem informanterna 

fungerade inte betyg, och strävan efter ett högt sådant, som en motivationshöjare under 

skoltiden: 

”Tänkte inte så mycket på betygen under tiden jag gick där. Det 

är väl inga betyg jag kan söka vidare på. Det är ju det som är 

nackdelen”. 
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”Jag kan inte söka jobb på mina betyg. Det tycker jag är synd, då 

har man den stämpeln automatiskt. Du har fått den stämpeln för 

hela livet.” 

”Den rektorn jag hade först sa att betygen jag skulle få gällde för 

att söka jobb. Sen byttes rektorn ut och då fick vi andra uppgifter. 

Man skulle inte kunna söka jobb på betygen och då började jag 

fundera på hur man skulle kunna göra istället och då var det 

praktiken som blev viktig.” 

Informanterna säger ofta under intervjuerna att de upplever att de under sin uppväxt 

blivit lyssnade på av vuxenvärlden när det gäller val av skola, planering och 

genomförande av studier, praktikplatser och arbeten. Mentorn ses av samtliga 

informanter som en centralgestalt under gymnasietiden. En person som de kunde vända 

sig till när de hade funderingar eller frågor om någonting. Även studie- och 

yrkesvägledaren nämns av fyra av informanterna som en viktig person: 

”Min mentor var viktig för mig under studietiden. Man hade 

någon att prata med om man hade problem (……) Vi hade ett 

möte med mamma och syv (studie- och yrkesvägledaren, min 

anm.) och jag fick komma med förslag om vad jag ville göra. 

Jag är nöjd med det stöd jag fått”. 

En av informanterna tycke att i stort sett all personal spelade en stor roll i hens 

utveckling: 

”Det var mentorn som var den viktigaste personen där och alla 

andra som jobbade där med. Syven hjälpte mig mycket så att jag 

kom in på det jobbet jag har nu. Assistenten var också bra, man 

kunde prata med assistenten, så det var ju bra på det sättet” 

En av informanterna särskiljer sig något och levererar vissa, för studien, unika svar. Hen 

ger sig själv en betydligt större roll än övriga när det gäller val som formar det egna 

livet. Hen vill påverka skeendet själv genom att ta egna initiativ. Men hen visste 

samtidigt att det fanns hjälp att få om det skulle behövas. Hen kommer ofta under 

intervjun in på hur viktig den egna rollen är: 
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”Jag gick efter mitt intresse. Det var ingen annan som påverkade 

mig att välja.” 

”Jag fixade en del (praktikplatser, min anm.) själv. Varför ska 

andra fixa saker åt en, när jag kan fixa sakerna själv?” 

”Jag har varit inskriven på arbetsförmedlingen, men det mesta (i 

samband med att skaffa jobb, min anm.) har jag fixat själv.”  

Samtliga informanter känner sig trygga i sin nuvarande arbetsroll och med 

arbetsuppgifterna. Många har arbetsuppgifter som är bekanta sedan skoltidens 

praktikperioder och när nya moment behöver läras in känner informanterna att de har 

kollegor som hjälper till: 

”Jag kan arbeta självständigt, men om det är nya uppgifter så får 

jag fråga om hjälp.” 

 

6.3 Analys 

Analys av 6.1 och 6.2 sker med hjälp av Bronfenbrenners (1979) teori om 

Utvecklingsekologi i de fyra nivåerna makrosystemet, exosystemet, mesosystemet och 

mikrosystemet samt genom Jenners (2004) tankar kring motivation och realistiska 

anspråk. För att kunna göra en analys inom makro- och exosystemet används dessutom 

del tre i denna studie, Bakgrund och forskningsöversikt.  

 

6.3.1 Analys	  i	  Makrosystemet	  

Enligt Bronfenbrenner (1979) sker den individuella utvecklingen i samspel med 

omgivningen. Både miljö och individ påverkar varandra. Den tidpunkt då individens liv 

utspelar sig påverkar på många sätt den individuella utvecklingen. Nu är det år 2014 och 

informanternas gymnasiesärskoletid ligger bara 5-10 år bakåt i tiden. I Bronfenbrenners 

makrosystem kan vi se att synen på människor med en utvecklingsstörning är betydligt 

mer beaktande och erkännande nu än bara några årtionden tillbaka i tiden. 

Normaliseringsprincipens införande med start på 1960- talet har gjort att skillnaderna i 
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levnadsvillkor för utvecklingsstörda nu och på institutionernas tid är stora. 

Utvecklingsstörda tillåts ta större plats i samhället nu och massmedias filmer och 

reportage bidrar till en fortsatt sådan utveckling (Nirje, 2003; Fritiof, 2007). Denna 

förändring på makrosystemnivå borde ha ökat möjligheterna för informanterna i denna 

studie att lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden. Även om förbättringen, i synen på 

utvecklingsstörda är påtaglig, visar ändå forskning att vid en jämförelse med andra 

grupper i samhället så lever personer med utvecklingsstörning sina liv med betydligt 

lägre levnadsstandard (Tideman, 2000).  

Gynnsamma förändringar i makrosystemet verkar inte vara tillräckligt för att individen 

ska nå ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Förändringarna måste kunna utnyttjas eller 

samspela med faktorer på mikronivå. Av de fem informanterna i studien är det nämligen 

endast en som tagit sig hela vägen från nationellt program på gymnasiesärskola till en 

anställning som fullt ut betalas av arbetsgivaren, något som endast drygt 1 % av 

personer med en utvecklingsstörning lyckats med (Molin, 2008). Den av de fem som 

lyckats med det levererade under intervjun vid ett flertal tillfällen svar på frågor som 

visade på en stor individuell handlingskraft och hade enligt egen utsago tagit ett stort 

eget ansvar för att ordna praktikplatser och jobb.  Övriga fyra har lönebidragsanställning 

i olika stor grad, vilket gör att de lönemässigt ligger relativt lågt. Lönen är en viktig 

faktor när det gäller levnadsstandard.  

 

6.3.2 Analys i Exosystemet 

Vi förflyttar oss till nivån som Bronfenbrenner (1979) kallar exosystemet för att se hur 

skolans organisation påverkade informanternas utveckling mot ett arbete på den öppna 

arbetsmarknaden. Informanterna hade överlag positiva minnen av sin särskoletid. De tre 

viktigaste skälen i exosystemet, som skapade möjligheter att kunna få och behålla det 

arbete de har utgjordes av små klasser (sett till antalet elever), vilket gav förutsättningar 

för rikligt med hjälp och stöd, att de fick genomföra en utbildning efter ett intresse samt 

den stora mängden arbetsplatsförlagd utbildning (praktik).   

Szönyi (2005) ser liknande resultat i sin forskning. För många av eleverna som går i 

särskola innebär det något positivt, att det genom rätt stöd och hjälp från skolpersonal 

kan fungera som en inkörsport till ett arbete.  
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6.3.2 Analys	  i	  Mesosystemet	  

Varje individ befinner sig i flera olika närmiljöer, som tillsammans, enligt 

Bronfenbrenner (1979), bildar ett mesosystem. Han menar att händelser i en miljö 

påverkar beteendet och utvecklingen hos individen även i andra miljöer. I och med att 

makrosystemet för människor med en utvecklingsstörning har förändrats i den riktning 

som beskrivits ovan de senaste årtiondena, innebär det att antalet närmiljöer för den här 

gruppen människor har ökat. Under institutionernas tid levde de utvecklingsstörda sina 

liv i stort sett i en och samma närmiljö (Grunewald, 2008). Informanterna i denna studie 

berättade under intervjuerna om flera olika närmiljöer som de befinner sig i. Det handlar 

till exempel om eget idrottsutövande i fotboll, innebandy och bowling, medlemskap i 

supporterklubbar, umgänge i olika kompisgäng, den egna familjen, sambo och så klart 

arbetskamraterna. De viktigaste närmiljöerna under gymnasiesärskoletiden var, enligt 

informanterna, de många arbetsplatser som det gavs möjlighet att göra praktik på. Dels 

för att få in en fot för ett framtida jobb, men också för att hitta något som intresserade 

och motiverade för fortsatt utveckling. Informanternas viktigaste närmiljö i själva 

skolan under gymnasietiden var karaktärsämnesutbildningen. Mycket beroende på att de 

överlag valde sin gymnasiesärskoleutbildning efter ett specialintresse, men också för att 

det mer praktiska arbetssättet gjorde att det kändes som ett riktigt arbete.  

Utöver matematik nämndes inte kärnämnesundervisningen (övriga kärnämnen är 

svenska, naturkunskap, samhällskunskap, engelska, religion samt idrott och hälsa) som 

viktig för informanterna när de funderade tillbaka och jämförde nuvarande 

arbetsuppgifter med kärnämnesundervisningen. När det gällde förmågor som 

informanterna ansåg att de själva besitter och som dessutom är viktiga att ta med sig ut i 

arbetslivet, nämnde de exempelvis noggrannhet, självständighet, samarbetsförmåga, 

ödmjukhet och social kompetens. Det är möjligt att dessa förmågor till viss del 

utvecklades i några av kärnämneskurserna, men att det inte gjordes tydligt för 

informanterna vad som var syftet med undervisningen. Jämför med Mineur (2013), som 

i sin forskning ser att det ofta inte klargörs för eleverna vilket syfte lektionerna i 

framförallt kärnämnen har.  

Personliga kontakter är för många en viktig faktor när det gäller möjligheten att erhålla 

ett arbete. Ingen av informanterna nämnde att de fick sitt arbete på grund av att de 

kände någon sedan tidigare på arbetsplatsen, exempelvis föräldrar eller kompisar, som 

hjälpte till att ordna anställningen. 
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6.3.4 Analys i Mikrosystemet 

Mittpunkten i Bronfenbrenners (1979) system utgörs av mikrosystemet. Där finns 

individen själv, omsluten av de olika närmiljöerna, varav skolan är en viktig sådan. Här 

sker utveckling i ett samspel mellan individen själv och en annan person.   

Informanterna var nöjda med den hjälp de fick under sin skoltid och lyfte speciellt fram 

mentorn och studie- och yrkesvägledaren som de viktigaste personerna under 

utbildningstiden. Informanterna i studien var nöjda med bemötandet och att de 

framförallt utvecklade de praktiska kunskaperna som krävdes för att klara av ett arbete. 

Andra förmågor som de utvecklade och som de ansåg nödvändiga var självständighet, 

samarbetsförmåga, noggrannhet, ödmjukhet och social kompetens. Det hade dock 

kunnat göras tydligare för informanterna när och varför dessa förmågor tränades i 

skolan (se ovan i 6.3.3). En del av det informanterna ansåg viktigt ser också Molin 

(2008) i sin forskning, där personliga egenskaper, som att vara trevlig och uthållig samt 

att tid, både gällande mognad och för att hinna göra färdigt uppgifterna, är viktiga 

framgångsfaktorer för att klara av ett arbete.  

Informanterna ansåg att de blev lyssnade på, att deras planer och önskemål, bland annat 

gällande praktikplatser, blev respektfullt bemötta av personal i skolan. Samarbetet 

fungerade väl. Antonson och Stål (2003) ser också betydelsen av att det föreligger ett 

gott samarbete, mellan exempelvis förälder och individen eller mellan den 

professionelle och individen, för att lyckas nå en anställning. Målet är sedan att klara av 

att behålla jobbet, som i första hand oftast är i form av en bidragsanställning. För att till 

slut även anställas helt utan bidrag krävs dessutom vissa omgivningsfaktorer och 

personfaktorer. Omgivningsfaktorerna handlar om att det finns ett samspel mellan den 

omgivande miljön och personerna där, medan personfaktorer betonar vikten av att 

individen är tydlig med sitt funktionshinder, både för sig själv och för sin omgivning 

(Antonson och Stål, 2003). För fyra av fem informanter i studien var det tydligt att 

anställningen hade föregåtts av ett bra samarbete mellan professionella från både skola 

och arbetsliv samt att det gjordes med stort hänsynstagande till informantens behov, 

intressen och önskemål. Den femte tog själv stora initiativ för att både ordna 

praktikplatser och arbeten, men samtidigt betonades att det var viktigt att veta att det 

fanns hjälp att få från skolan vid behov.  
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6.3.5 Analys av motivation och realistiska anspråk 

Resultatet av intervjuerna visade på vikten av att det fanns ett grundintresse hos 

individen när gymnasiesärskoleprogram valdes. Väl inne på programmet var det just 

intresset för området och längtan efter att komma ut i arbetslivet som utgjorde de största 

motivationsfaktorerna. Jenner (2004) talar om den inre motivationen, drivkraften, som 

får oss att uträtta något överhuvudtaget. Våra handlingar är riktade mot ett visst mål och 

för informanterna i denna studie var det till största delen ett arbete efter avslutad 

skolgång som fungerade som lockbete för en god skolprestation. Jenner (2004) talar om 

både ”yttre” och ”inre” anledningar för att nå ett uppsatt mål. För informanterna 

fungerade inte den yttre anledningen, strävan efter ett bra betyg, som en drivkraft för att 

nå målet arbete. Det berodde på deras känsla av att betyget ändå inte kunde användas 

för att söka jobb eller till vidare studier. Betyget blev verkningslöst. Jämför med Szöniy 

(2005), som i sin forskning ser att det finns en grupp särskoleelever, som hellre hade 

tillhört den vanliga skolan, eftersom en avslutad skolgång i särskolan upplevs vara 

begränsande för dem när det gäller att söka jobb. Istället talar informanterna mer om det 

Jenner (2004) kallar inre anledningar, att de hade roligt och att de kände glädje på vägen 

mot målet samt en känsla av stolthet när målet ”ett arbete” uppnåtts. När ett mål 

uppnåtts, stärks självkänslan och drivkraften att nå ett nytt högre mål ökar (Jenner, 

2004). Hos informanterna märks detta genom att två av de fem informanterna, genom 

egna aktiva val har skaffat sig, enligt deras tycke, ett bättre jobb. Ytterligare en har fått 

ett utökat ansvar på sin nuvarande arbetsplats och en annan har drömmar om ett nytt 

yrke, med en anställning som fullt ut betalas av arbetsgivaren. Enligt Jenner är det dessa 

positiva effekter som uppnås då man arbetar efter det viktiga begreppet realistiska 

anspråk. (Jenner, 2004) 

 

6.4 Gysär 13 i en jämförelse  

• Hur hanterar läroplanen för den nya gymnasiesärskolan från 2013 elevernas syn 

på och upplevelser av viktig kunskap att ta med sig ut i arbetslivet? 

 

I 6.1 och 6.2 lyfts fram hur vägen mot ett arbete kan se ut för elever som gått nationella 

program på gymnasiesärskola samt vilka kunskaper, erfarenheter och stöd som 

informanterna ansåg viktiga att ta med från gymnasiesärskoletiden ut i arbetslivet. 

Eftersom informanterna som ingår i denna studie har lyckats med det som få gör efter 
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avslutad gymnasiesärskoleutbildning, nämligen att ta sig helt eller delvis ut på den 

öppna arbetsmarknaden, är deras synpunkter intressanta att ta del av. Samtliga talade 

om vikten av att det fanns ett grundintresse för utbildningens karaktärsinriktning för att 

utbildningen skulle leda till ett arbete. Praktikperioderna var också viktiga kunskaps- 

och erfarenhetsbyggare. Betydelsefullt var även införskaffandet av så kallade 

livskunskaper, som att kunna sköta sin ekonomi, matlagning, tvättning och städning. 

Något som alla informanterna lyfte fram som en förutsättning för kunskapsutveckling 

var de små undervisningsgrupperna de fick uppleva under hela sin särskoletid. 

 

6.4.1 Analys Gysär 13  

I 3.3.1 ovan skrivs om läroplanens riktlinjer och mål för Gysär 13 enligt Skolverket 

(2013). Det finns kopplingar att göra mellan det som informanterna betonade i 

intervjuerna och de förändringar som gjorts i den nya läroplanen. Samarbete mellan 

skola och arbetsliv är något som både läroplanen och informanterna ofta återkommer 

till. Informanterna gjorde det genom att poängtera vikten av mycket praktik, att de på så 

sätt fick in en fot på olika arbetsplatser och kunde visa vad de gick för. Det gör även 

läroplanen, som dessutom betonar att arbetsförmedlingar, näringsliv, arbetsmarknadens 

parter och branschorganisationer ska ges utökade möjligheter till information i skolorna 

(Skolverket, 2013). Det stora antalet programinriktningar (nio st) i Gysär 13, samt att 

skolan ska vara flexibel i mötet med varje elevs förutsättningar och behov, ökar 

möjligheten att en stor andel elever kan hitta ett program som de verkligen är 

intresserade av. Att ha ett grundintresse för programmets karaktärsinriktning såg 

informanterna som en av de viktigaste faktorerna till framgång i jakten på en anställning 

efter avslutad utbildning. Av de fem informanterna som deltog i studien har en fått en 

anställning som fullt ut betalas av arbetsgivaren. Den personen påtalade under intervjun 

att hen tog ett stort ansvar att själv ordna praktikplatser och arbetsplatser. Hen 

värdesatte självständighet och visade på ett stort eget engagemang och driv när det 

gällde att ordna saker och ting. De egenskaperna kan sättas i samband med skolverkets 

intentioner med Gysär 13 där ökad samhällsgemenskap och delaktighet är ett mål, bland 

annat genom att utveckla entreprenörskap och företagande (Skolverket, 2013). 

Informanterna såg det som viktigt att lära sig vad som skulle kunna kallas 

livskunskaper, som exempelvis matlagning, vardagsekonomi och städning, under sin 

utbildningstid. I läroplanen för Gysär 13 finns inga sådana övergripande mål och 

riktlinjer (Skolverket, 2013).   
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7 Diskussion 
Det avslutande kapitlet inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en 

resultatdiskussion med pedagogiska implikationer och avslutningsvis några förslag till 

fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Denna studie tar, med en hermeneutisk ansats och kvalitativa intervjuer som metod, del 

av fem före detta elevers erfarenheter och upplevelser av sin gymnasiesärskoletid, med 

syftet att undersöka möjliga framgångsfaktorer, som bidragit till en anställning på den 

öppna arbetsmarknaden. Eftersom jag ville låta individernas egna tankar och 

funderingar nå fram, men ändå styra intervjun i en viss riktning valdes den 

semistrukturerade intervjumetoden, istället för den helt ostrukturerade modellen eller 

den kvantitativa intervjun i enkätform. Trots att jag under intervjutillfällena var 

medveten om mitt kroppsspråk och att vara neutral i mina reaktioner på svaren jag fick, 

är det svårt att helt undvika intervjuareffekten. Intervjuerna genomfördes på den skola 

där deras gymnasietid utspelade sig, med syftet att väcka ”gamla minnen” till liv. Med 

val av plats kan jag dock ha tagit en risk att bilden som förmedlades av särskoletiden 

blev något förskönad.  

När det gäller urvalet av informanterna hade jag en bra spridning gällande kön och på 

de programinriktningar de gick. Det gjorde det möjligt för mig att i resultatdelen lägga 

huvuddelen av mitt fokus på att hitta generella framgångsfaktorer för att lyckas nå en 

anställning på öppna arbetsmarknaden.  

Min tanke från allra första början var att endast försöka leta upp och intervjua personer 

som fullt ut nått ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Men jag förstod att det inte skulle 

bli lätt, eftersom det (tyvärr) inte finns så många som lyckats med det. Jag fick ge avkall 

på det kravet och nöja mig med elever som helt eller delvis nått en anställning på öppna 

arbetsmarknaden. Det hade dock varit intressant för studiens resultat att ha med fler 

individer som helt nått en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Den ende 

informanten som lyckats med det (hittills!) svarade på ett sätt som många gånger skiljde 

sig från övriga fyra informanter, medan de fyra svarade på frågorna på ett ganska 

liknande sätt. Inom ramen för studiens tidsomfång hann jag dock inte söka efter fler 

personer som helt nått en anställning på öppna arbetsmarknaden.  
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Jag funderade ett tag på informanternas ålder, om det möjligen var så att det gått för 

lång tid sedan deras gymnasietid utspelade sig och att de därmed skulle ha glömt bort 

mycket av vad de var med om. Men eftersom jag samtidigt såg det som positivt att det 

skulle ha gått några år, så att de hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, ville jag göra 

ett försök. Jag uppfattade det som så att åren som gått inte försämrat deras minnen från 

gymnasiesärskoletiden. 

 

7.2 Resultatdiskussion med pedagogiska implikationer 
Sedan 1954 har vi i Sverige utbildat utvecklingsstörda barn och ungdomar i särskola. 

Långt gångna diskussioner har förts om dess avveckling och internationella 

överenskommelser, som exempelvis Salamancadeklarationen (se s.8), förespråkar 

istället inkluderande undervisning i ”en skola för alla”. Det finns flera innebörder och 

vinklingar att göra i en heltäckande definition av begreppet ”en skola för alla”. Det görs 

inte här, men bara genom att utläsa de fyra orden ser man att det innebär att det endast 

finns ett skolsystem, där det bedrivs en likvärdig utbildning i inkluderande miljöer för 

alla, oavsett förutsättningar. Särskolan som egen skolform finns dock kvar med 

motiveringen att det är lättare att tillgodose elevernas resursbehov (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). Informanterna i studien är överlag mycket nöjda med sin skolgång i 

särskola och betonar vikten av den lugnare studiemiljön i små grupper och att det fanns 

tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda den hjälp och det stöd som behövdes för 

att de senare skulle lyckas nå ett arbete. Resursbehovet skulle kunna tillgodoses även i 

ett inkluderande undervisningssystem, men för just de fem informanterna har 

placeringen i särskola varit positiv för deras utveckling. En viktig framgångsfaktor för 

att nå ett arbete är att det, oavsett hur skolverksamheten organiseras i Bronfenbrenners 

exosytem, finns resurser, så att tillräckligt med stöd och hjälp kan erbjudas efter varje 

enskild individs behov och önskemål.  

Mina intervjuer visar att praktikperioderna under gymnasiesärskoletiden är väldigt 

viktiga och utvecklande i riktning mot ett framtida jobb. I mesosystemet görs mycket av 

arbetet med att ordna praktikplatser till alla elever. Studie- och yrkesvägledare har 

kontakter med personal på arbetsplatser ute i samhället och organiserar sedan 

praktikverksamheten efter det. Jag anser att arbetet som sker i mesosystemet är en viktig 

framgångsfaktor om det görs på rätt sätt. Det bör inte vara så att närmiljöerna, i detta 

fall skola och praktikplatser, bestämmer saker över huvudet på individen. 

Kommunikation och samspel måste råda, hela vägen ner till mikrosystemet, där 
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individen befinner sig. Vilka är individens önskemål och planer för framtiden? Vad är 

individen intresserad av? Givetvis påverkar läget i makrosystemet möjligheterna att 

hitta rätt praktikplats till alla. Vid ekonomiskt svåra tider blir utbudet mindre och det 

blir svårare att hitta arbetsplatser som vill eller kan satsa på personer med 

utvecklingsstörning. 

Att utgå ifrån sitt intresse vid val av gymnasiesärskoleutbildning är viktigt. Det fungerar 

enligt Jenners (2004) tankar kring den inre motivationen som en viktig drivkraft för att 

nå målet, ett arbete. I Gysär 13 har skolverket nyligen sjösatt nio olika 

programinriktningar på nationell nivå (Skolverket, 2013). Det borgar för att många 

elever kan hitta ett program med en karaktärsinriktning som passar dem. Intentionerna 

är bra, men i verkligheten finns det sällan så många program att välja mellan, eftersom 

det sällan finns elevunderlag eller ekonomi för att starta upp så många program ute i 

kommunerna. Följden blir att många elever ”tvingas” in på program de egentligen inte 

är intresserade av. Med tanke på att resultatet av intervjuerna visar på att ett intresse för 

programinriktningen och därmed för praktikplatserna har stor betydelse, riskerar det 

minska möjligheten till ett framtida arbete. 

I mikrosystemet bör individen göra väl avvägda och genomtänkta val som i 

förlängningen leder till ett arbete. Att utgå från det egna intresset är viktigt, men ofta 

behövs stöd och hjälp för personer med utvecklingsstörning med att komma fram till 

”rätt” beslut. Enligt informanterna utgörs en framgångsfaktor för att nå ett jobb på den 

öppna arbetsmarknaden av ett lyckat samarbete under gymnasietiden med mentorn, men 

också av annan skolpersonal, som studie- och yrkesvägledaren. För att skapa de bästa 

förutsättningarna för det bör mycket tid ges, rent organisatoriskt, så att mentorn 

verkligen ges en chans att lära känna varje enskild individ. Informanterna kände att de i 

sin mentor hade någon de kunde anförtro sig till och någon som lyssnade om de hade 

något problem. För att nå hela vägen till ett arbete på öppna arbetsmarknaden är det 

viktigt att mentorn i sitt arbete tillsammans med eleven, strävar efter att stärka elevens 

tro på sin egen förmåga. Det görs bäst genom att bygga upp deras självkänsla steg för 

steg genom utmaningar i form av realistiska anspråk och att eleven själv är med och 

sätter upp delmål och huvudmål. Det ökar elevens inre motivation (se s 17 angående 

realistiska anspråk och inre motivation). En stark tro på sin egen förmåga tycks vara en 

väldigt stark framgångsfaktor. Gynnsamma förändringar på makronivå för persner med 
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utvecklingsstörning får inte så stor effekt så länge individen inte hyser en stor tilltro till 

sig själv. 

Målet i arbetet med varje enskild individ måste vara att denne når den höga nivå av tro 

på sin egen förmåga som den informant, som fullt ut nått en anställning på den öppna 

arbetsmarknaden.  Ett led i det arbetet är att mentorn och övriga pedagoger tränar upp 

elevernas förmågor gällande noggrannhet, självständighet, samarbetsförmåga, 

ödmjukhet och social kompetens. Dessa förmågor ser informanterna som viktiga 

framgångsfaktorer för att nå en anställning. Jag anser att kärnämnesundervisningen, 

med ett tydligare syfte och mål än vad som varit vanligt enligt både informanterna och 

Mineur (2013), är bra tillfälle att utveckla de förmågorna. Eleverna bör själva vara med 

i planeringen av de egna målen med utbildningen. 

Studiens syfte är att undersöka möjliga framgångsfaktorer, som medverkar till att elever 

som gått på gymnasiesärskolans nationella program ökar sina möjligheter att etablera 

sig på arbetsmarknaden samt att se hur dessa framgångsfaktorer harmonierar med 

gymnasiesärskolans nya läroplan från 2013. Framgångsfaktorer enligt informanterna är 

klasser med ett litet antal elever. Enligt informanterna verkar fem-sex elever/grupp vara 

lagom. Det ger förutsättningar för rikligt/tillräckligt med hjälp och stöd. Att välja och 

genomföra en utbildning efter intresse skapar den nödvändiga inre motivationen. De 

yttre anledningarna till motivation, som exempelvis höga betyg eller ett välavlönat 

framtida yrke tycks inte vara någon drivkraft för att prestera bra under studietiden. 

Många veckor arbetsplatsförlagd utbildning på flera företag ger en bra möjlighet för 

eleverna att visa vad de kan och skapa viktiga kontakter. Dessutom blir det tydligt för 

eleverna vilka krav som ställs på dem i arbetet och de får en möjlighet att anpassa sig 

till dem. Noggrannhet, självständighet, samarbetsförmåga, ödmjukhet och social 

kompetens är viktiga förmågor att utveckla, gärna i samarbete med mentorn, som 

tillsammans med studie- och yrkesvägledaren är viktiga personer för eleven. De 

professionellas arbete i mesosystemet, exempelvis kontakter med arbetslivet, är viktigt, 

men måste hela tiden ske utifrån elevens egna realistiska anspråk. En viktig 

framgångsfaktor som harmonierar väl med skolverkets införande av Gysär 13, är det 

viktiga arbetet med att stärka och utveckla elevens tro på sig själv, att utveckla en form 

av entreprenörskap, som ska kunna användas för att nå huvudmålet, ett arbete som fullt 

ut betalas av arbetsgivaren.  
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7.3 Fortsatt forskning 

Avslutningsvis några tankar och förslag kring fortsatt forskning inom området. Det hade 

varit intressant att genomföra en liknande studie, som den här, men där samtliga 

informanter har ett arbete som fullt ut betalas av arbetsgivaren. Det var tanken även med 

denna studie, men eftersom jag tidigt insåg att det skulle bli tidskrävande att leta rätt på 

dessa personer, fick jag gå ifrån den planen.   

 

Skolverket är just nu i full gång med lansering av en lärlingsutbildning, som gäller både 

gymnasiet och gymnasiesärskolan. Det innebär att eleven befinner sig på en eller flera 

arbetsplatser under minst hälften av sin studietid. På arbetsplatsen ska det finnas en 

handledare som tar hand om elevens lärande och utveckling inom yrket. Uppföljning 

sker från skolans sida genom yrkesläraren. Som motprestation får företaget en viss 

ekonomisk ersättning. Avslutande förslag till framtida forskning är att studera 

effekterna av denna lärlingsutbildning och göra en uppföljning av Skolverkets rapport 

Efter skolan (2002), som nu har några år på nacken.  

 

Förhoppningsvis är lärlingsutbildningen ett förslag i rätt riktning så att fler människor 

än vad som är fallet idag får ett arbete på den öppna arbetsmarknaden efter studenten. 

Inte bara för att förbättra den dystra statistiken för personer med en utvecklingsstörning 

att etablera sig på arbetsmarknaden (SCB, 2014), utan främst för att det betyder så 

mycket på så många plan för var och en som lyckas få ett jobb. Inte minst genom att 

man blir någon, man får en annan slags identitet. Dessutom ökar delaktigheten i 

samhället genom nya och större möjligheter till sociala relationer, meningsfulla 

fritidssysselsättningar och bättre boende (Tideman, 2000).  
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Bilagor 
 
Bilaga I 
 
Intervjuguide: 
 
Inledande grundfrågor: 

• Ålder 
• Boende 
• Familj/Kompisar 
• Utbildning 
• Jobb 
• Fritidssysselsättning 

 
Skoltiden: 

• Upplevelse av skolstarten? När blev det särskola? Upplevelsen av det? 
• Val av gymnasiesärskoleprogram. Hur gick det till? Eget val eller påverkan av 

annan? 
• Upplevelsen av gymnasiesärskolan? 
• Vad var bäst/sämst? 
• Vad lärde du dig? (Allmänkunskap”, kunskap för vardagen, kunskap för jobb?) 

(inriktning mot något yrke?)  
• Vad har du nytta av idag? Vad behöver man kunna för att jobba? 
• Omsorg eller kunskapsinriktad utbildning? 
• Viktiga personer under skoltiden? Föräldrars roll? 
• Var skolan till någon hjälp i övergången till arbetet? 
• Fanns någon samverkan mellan skola och arbetsmarknaden? 
• Målsättning/Drivkraft med skolan/skolarbetet? 
• Vad skulle kunna göras bättre/annorlunda i en gymnasiesärskola? 

 
Efter studenten: 

• Känslan just då? 
• Förväntningar på framtiden/drömmar? 
• Stöd kvar från skolan? 
• Fanns det någon som du upplevde hade ansvar för just dig och din 

sysselsättning? 
 
Arbete: 

• Arbetsplats nu? Tidigare?  
• Arbetsuppgifter (vad är kul, lätt, svårt, tråkigt?) 
• Andra arbetsplatser?  
• Bästa arbetsplatsen? Varför? 
• Sämsta arbetsplatsen? Varför? 
• Hur hamnade du på den här arbetsplatsen? 
• Typ av anställning? 
• Vad har övrig personal för arbetsuppgifter? 
• Självständighet? 
• Viktiga personer på arbetsplatsen? 
• Vet de andra om särskolebakgrunden? Varför?/Varför inte? 
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• Fördel/Nackdel av att ha gått i särskola i förhållande till arbetet? I övrigt? 
• Viktiga egenskaper att ha för att göra ett bra arbete? Var det något du fick lära 

dig under skoltiden? 
• Lön? 
• Motivation? Drivkraft? Vad är roligt/tråkigt? Varför arbeta? 
• Beskriv hur en vecka kan se ut! Både arbete och fritid. 
• Semester? Ledig från jobbet? Resor, aktiviteter ? 
• Vad gör du om 10 år? Drömjobb? 
• Tips/Råd till nuvarande elever inför stundande arbetsliv? 
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Bilaga II 
 
Medgivandeblankett 
 
Jag vill vara med i Olof Einarssons undersökning som 
handlar om sysselsättning för personer som har gått på gymnasiesärskola. 
 
Olof får göra en intervju med mig som spelas in på telefonen och det är 
bara han som kommer att lyssna på det som spelas in. Inspelningen 
kommer att raderas så fort uppsatsen är klar. Det är inte heller möjligt att se 
vem som har sagt vad i den färdiga skriften. 
 
Jag vet om att det är frivilligt att vara med i undersökningen 
och att jag när som helst kan säga till om jag inte vill vara 
med längre. Om jag vill får jag läsa arbetet när det är klart.  
 
Mitt namn kommer inte att vara med i uppsatsen. 
 
_______________________________ 
Datum: 
_______________________________ 
Namn: 
 
 
_________________________________________________ 
Datum: 
__________________________________________ 
Namn: 
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Bilaga III 
 
Muntlig information: 

 

Mitt namn är Olof Einarsson. Jag är lärare på en gymnasiesärskola och läser samtidigt 

till speciallärare på Linnéuniversitetet. Jag håller nu på med utbildningens sista moment, 

ett självständigt arbete, som handlar om sysselsättning för personer som gick sin 

utbildning i särskola och just nu har ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Jag skulle 

vilja träffa dig och prata om vad du tyckte var bra och dåligt under din utbildningstid 

och hur vägen till ditt arbete såg ut.  

 
 
 
 


