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Jag vill ha ett riktigt jobb, precis som alla andra 

Erika Brinkesjö & Sofia Fredriksson 

 

Forskning visar att individer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att 
etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med andra ungdomar, vilket gör att det be-
hövs särskilda insatser för att ge dessa individer utbildning eller arbete. Regeringen be-
dömer att övergången från skola till arbetsliv är betydelsefull för möjligheten till kom-
mande långsiktig etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Studien bygger på 
en miljörelativ syn på funktionshinder. Syftet med studien är att undersöka hur unga 
individer med intellektuell funktionsnedsättning under skoltiden förbereds för arbete 
och olika typer av sysselsättning efter avslutad utbildning inom de nationella program-
men på gymnasiesärskolan. Studien är en kvalitativ intervjustudie. Personliga inter-
vjuer med lärare och studie- och yrkesvägledare och gruppintervjuer med elever inom 
gymnasiesärskolan har genomförts. Studien har en hermeneutisk ansats, eftersom den 
avser att skapa ökad förståelse av det studerade området genom tolkningar. Studien 
visar på att det finns goda förberedelser under skoltiden för unga individer med intel-
lektuell funktionsnedsättning. Det framkommer att arbetsplatslärandet (APL), 
kartläggningar från Arbetsförmedlingen, samt ett anpassat stöd efter varje individs 
förmåga är betydelsefulla för elevernas övergång från skola till arbetsliv eller annan 
sysselsättning.  
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I just want a real job, just like everyone else. 

Erika Brinkesjö & Sofia Fredriksson 

 

Research indicate that people with an intellectual disability have difficulties to estab-
lish on the Swedish labor market compared with other young people, which means 
that special efforts are needed to give these individuals education or work. The gov-
ernment is of the opinion that the transition from school to employment is important 
for the possibility/ability of a future long-term employment and social life. The study 
is based on an environmental perspective of disability. The aim of this study is to ex-
amine how young individuals with an intellectual disability are prepared for a future 
employment or other types of occupation after graduation in the national programs of 
upper secondary school. The study is a qualitative interview study. Personal interviews 
with teachers and study- and career counselors and group interviews with students in 
upper secondary school have been conducted. The study has a hermeneutic approach, 
as it intent to create increased understanding of the studied area through interpreta-
tions. The conclusion of the study shows that there are good preparation during 
school for young people with an intellectual disability. It appears that the workplace 
learning (APL), employment agency surveys, and adapted support for each individu-
al's abilities are important for students transition from school to work life or other 
employment.  
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Förord 

Under skrivprocessen har vi lärt oss mycket och tiden har varit väldigt givande. Studien 

har för oss personligen lett till ett utökat intresse för både målgruppen intellektuellt funkt-

ionsnedsatta och det studerade området gymnasiesärskolan.  

Vi vill tacka de elever lärare och studie- och yrkesvägledare som ställt upp och deltagit i 

intervjuer, utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

Vi vill också tacka vår handledare Jessica Arvidsson som har varit en stor inspirationskälla 

och stöd under hela processen.  

I skrivprocessen har vi fördelat arbetet så att vi har ansvarat för olika delar. Vi har konti-

nuerligt resonerat om texterna tillsammans och haft ambitionen att de olika delarna i upp-

satsen ska bilda en helhet som hänger samman. Uppsatsen är således gemensam, men vi 

har haft olika ansvar för olika delar. Sofia har fokuserat på avsnitten inledning och bak-

grund och Erikas fokus har varit tidigare studier och metod. De avsnitt vi arbetat fram 

tillsammans är teoretiska utgångspunkter, resultat och analys/diskussion.  
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1. Inledning 

Livssituationen för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har på senare tid 

uppmärksammats allt mer. Detta beror bland annat på den markanta ökningen av antalet 

elever i särskolan sedan mitten på 1990-talet och en ökning av sociala problem bland dessa 

unga (Mineur, Bergh & Tideman 2009). Övergången från gymnasiesärskolan till arbets-

marknaden är en problematisk tid så det är av betydelse att unga individer med funktions-

nedsättning ges tillfälle att få testa sina förutsättningar för sysselsättning och eget underhåll. 

Enligt en utredning som gjorts på gymnasiesärskolan klargörs att den kompetens och kun-

skap som förvärvas i gymnasiesärskolan måste ge elever gynnsamma förutsättningar för 

att kunna erhålla ett arbete. Vidare ska gymnasiesärskolan klara av att möta elever i deras 

vuxenblivande och på så sätt stärka deras personliga utveckling och förmåga till självbe-

stämmande. Elever ska även själva kunna uttrycka sina behov av hjälp och hur hjälpen ska 

utformas (SOU 2011:8).  

1.1 Problemformulering 

Unga individer med en funktionsnedsättning har överlag större svårigheter att etablera 

sig på arbetsmarknaden jämfört med andra ungdomar, och till följd av det behövs sär-

skilda insatser utföras för att ge individerna utbildning eller arbete. Regeringen bedömer 

att övergången från skola till arbetsliv är betydelsefull för möjligheterna till kommande, 

långsiktig etablering på arbetsmarknaden (Regeringskansliet 2011) och i samhällslivet. 

Statistik visar att förutsättningarna för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning 

att skaffa sig ett arbete har försämrats under de senaste 30 åren. En motivering till anta-

gandet är att arbetsmarknaden har förändrats så att tillgången till arbete för målgruppen 

överlag har minskat (SOU 2011:8). Avhandlingen Sysselsättning och social rättvisa (Ar-

vidsson 2016) gällande unga med intellektuell funktionsnedsättning och deras situation 

vad gäller arbete och sysselsättning efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan, visar 

att cirka fyra av fem står utanför arbetsmarknaden. Vidare visar studien hur en stor grupp 

på 24% vare sig har ett arbete, en sysselsättning inom daglig verksamhet eller är stu-

derande. Avhandlingens delarbeten visar att unga vuxna med intellektuell funktionsned-

sättnings kapabiliteter att nå olika sysselsättningsformer skiljer sig. Individerna har varie-

rande grad av funktionsnedsättning som påverkar förutsättningarna, men även kön, den 

tid som passerat sedan individerna gick ut skolan, samt vilken social bakgrund de kom-

mer ifrån skapar olika villkor för individerna (ibid.). Med denna utgångspunkt fördjupar 

sig denna studien i elevers erfarenheter och upplevelser av förberedelser i gymnasi-

esärskolan. 

1.1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur unga individer med intellektuell funktionsned-

sättning under skoltiden förbereds för arbete och olika typer av sysselsättning efter avslu-

tad utbildning inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan. 
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1.1.2 Frågeställningar 

1. På vilka sätt förbereder lärare, samt studie- och yrkesvägledare eleverna inför tiden efter 

avslutad utbildning?  

2. Vilka förberedande moment tar eleverna del av under sin utbildning? 

3. Hur upplever eleverna i gymnasiesärskolan att de förbereds inför tiden efter avslutad 

utbildning?  

För att uppnå studiens syfte kommer denna studies frågeställningar besvaras genom en 

kvalitativ intervjuundersökning med både lärare, studie- och yrkesvägledare samt elever 

som studerar de nationella programmen på gymnasiesärskolan. 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Definitionerna av socialt arbete varierar avseende på nivå, konkretion och objekt. Det so-

ciala arbetets uppgifter kan vara sådant som att; “assistera individer, familjer och grupper 

i förhållande till den mängd sociala och ekonomiska krafter som påverkar dem”, att för-

bättra “livet” eller “sociala förhållanden” för olika grupper, samt att “öka välfärden” för 

individer, grupper eller samhällen. En annan beskrivning av socialt arbete är förmågan att 

kunna hjälpa individer till “högsta möjliga grad av oberoende” eller till egen “förmåga att 

lösa problem” (Bergmark 1998). Dessa beskrivningar är något som förekommer inom 

skolans arbete med eleverna och ligger därmed till grund för studiens relevans till det so-

ciala arbetet. Personer med olika typer funktionshinder såsom utvecklingsstörning, aut-

ism eller andra varaktiga funktionsnedsättningar omfattas av LSS- lagen om stöd och ser-

vice till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387). Att omfattas av LSS ger rätt till insatser i 

form av särskilt stöd och service för att främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i 

samhället och på så sätt ges dessa individer möjlighet att leva som andra (SFS 1993:387).   

Välfärdsstaten understöds av människobehandlande organisationer och är en del i att 

hålla samman samhället. Dessa organisationer har i uppgift att bistå individer i behov av 

hjälp och stöd genom att göra det bästa möjliga för dem samtidigt som de ska tillgodose 

samhällets intressen. Människobehandlande organisationer tjänar flera syften som att so-

cialisera individer till framtida åligganden i samhället, men de förser även metoder och 

medel för individer att bli socialt integrerade (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Skolan som en människobehandlande organisation utgår från Skollagen (SFS 2010:800) 

som talar för att elever ska få den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och 

personliga utveckling. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att upp-

fylla kunskapskraven ska få stöd som syftar till att i största mån motverka funktionsned-

sättningens konsekvenser. Dagens gymnasiesärskola ska ge individer en utbildning som 

lämpar sig efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara de utbild-

ningar som ges på gymnasieskolan. Utbildningen ska förbereda inför ett meningsfullt 

vuxenliv i arbete, boende samt fritid och de kunskaper eleverna skaffar sig i gymnasie-

särskolan bör ge goda förutsättningar att skaffa sig ett arbete (SOU 2011:8).   
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1.3 Studiens perspektiv 

Uppsatsen tillför kunskap som bidrar till att synliggöra målgruppen som en resurs i sam-

hället. En utmaning inför framtiden för målgruppen och det sociala arbetet är att de indi-

vider som avslutar sina studier på gymnasiesärskolan påträffas i mindre utsträckning i ar-

bete. En del i utmaningen ligger i att få arbetsmarknaden att se dessa individer som en re-

surs (SOU 2011:8). Kunskaper från denna studie ska ligga till grund för vidare studier för 

ämnet, men även för en ökad förståelse för målgruppen. Det är inte elevernas eventuella 

svårigheter som är utgångspunkt i denna studie, utan utgångspunkten är det ramverk och 

den organisation som eleverna befinner sig i. Elevernas erfarenheter och upplevelser står 

i centrum för studien. Genom att fokusera ur ett inifrånperspektiv på dessa aspekter av 

gymnasiesärskolans vardag, samt tillhörigheten i skolformen gör att det som eftersträvas i 

studien är en förståelse om elevernas erfarenheter och upplevelser (Mineur 2013). Inter-

vjuer med lärare och studie- och yrkesvägledare verkar som ett komplement till elevernas 

utsagor.   

1.3.1 Avgränsningar 

Det fokus undersökningen har är elever, lärare och studie- och yrkesvägledare och därför 

har studien avgränsats från externa aktörer i samhället som Arbetsförmedlingen och 

andra myndigheter som kommer i kontakt med gymnasiesärskolan. Vidare personal på 

skolan som kuratorer, skolsköterska, lärare som undervisar i gymnasieskolan, samt rekto-

rer är exkluderade från denna studie, då dessa aspekter utgör ytterligare en studie i sig. 

Studien omfattar endast elever som studerar något av de nationella programmen, då pro-

grammen är yrkesförberedande program. För att skapa förutsättningar för studiens ini-

frånperspektiv intervjuas endast elever som självständigt kan uttrycka sig i tal, för att 

kunna minska risken för feltolkning.  

1.3.2 Förförståelse 

Författarnas förförståelse för studien riktas främst till målgruppen individer med intellek-

tuell funktionsnedsättning, vilket omfattar tidigare arbetslivserfarenheter då båda förfat-

tarna har arbetat som stödassistenter på särskilda boende under flera år. Ett personligt 

intresse för ämnet arbete och sysselsättning grundades när författarna involverade sig i 

ett projekt riktat mot målgruppen. Det var under kontakten med dessa individer inrikt-

ningen mot gymnasiesärskolan blev aktuell. 

1.4 Disposition 

För att ge en överblick av studiens innehåll ges här en inledande redogörelse över de 

olika avsnitten. I första kapitlet presenteras en problemformulering till det studerade äm-

net, syftet och frågeställningar för studien, samt att koppling till socialt arbete beskrivs 

här. Andra kapitlet redogör för bakgrund, samt att organisationen gymnasiesärskolan pre-

senteras. Kapitel tre redogör för tidigare studier på området som är av relevans för stu-

dien. Kapitel fyra presenterar de teoretiska utgångspunkterna, handlingsteori/- utrymme 
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för studien. I kapitel fem återfinns ett metodavsnitt. I sjätte kapitlet redovisas undersök-

ningens empiriska material från de genomförda intervjuerna. I kapitel sju redogörs analys 

och diskussion integrerat, där det empiriska materialet från studien ställs mot tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna handlingsteori/- utrymme. Här redovisas 

studiens slutsats och förslag till vidare forskning på området. Avsnittet avslutas med en 

övergripande metoddiskussion. 

2. Bakgrund 

Studien bygger på en miljörelativ förklaringsmodell på funktionshinder, som innebär att 

fokus flyttas från individen till samspelet mellan individen och omgivningen. Det menas 

att funktionshinder inte är en egenskap, utan hur funktionshindrad man är beror på hur 

omgivningen har anpassats till individer vars psykiska eller fysiska förmåga på något sätt 

är nedsatt (Wallskär 2009). Den miljörelativa modellen beskrivs i en statlig utredning från 

1976;  

”Skillnaden är väsentlig, skadan är något som ständigt finns - antingen är en person skadad eller också 

är han det inte. En funktionsbegränsning, däremot, föreligger i vissa situationer. Vid andra tillfällen 

finns inget handikapp i denna mening även om skadan är oförändrad. Man kan således vara handikap-

pad i en situation eller funktion, men är det inte i en annan. Handikapp är således ett relativt begrepp 

för oss” (SOU 1976:20).  

2.1 Utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning 

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning som påverkar en individs kognitiva för-

mågor att självständigt klara av sin vardag (Granlund & Göransson 2011). En utvecklings-

störning medför svårigheter för en person att ta emot och bearbeta information, bygga 

upp egen kunskap och förmåga att kunna använda sig av kunskapen personen har. Ut-

vecklingsstörning är det begrepp som används i lagen om stöd och service för vissa funkt-

ionshindrade (SFS 1993:387) samt skollagen (2010:800). Andra begrepp som används sy-

nonymt med utvecklingsstörning är intellektuell funktionsnedsättning eller intellektuella 

funktionshinder (Hildén 2013).  

Intellektuell funktionsnedsättning kännetecknas bland annat av att en individ har IQ 70 

eller lägre. Det innebär svårigheter med den adaptiva förmågan inom områden som prak-

tiska färdigheter, sociala färdigheter, samt akademiska färdigheter. Nedsättningen ska ha 

inträffat före 16 års ålder och varje individs färdigheter inom områdena skiljer sig från 

person till person. Gemensamt för många personer med intellektuell funktionsnedsättning 

är att de uppfattar och förstår sin omvärld på ett mer konkret sätt än individer utan intel-

lektuell funktionsnedsättning. Cirka 25% av de som har IQ 60-75 har så pass bra adaptiva 

färdigheter att de inte kan få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning (Hildén 2013). 

Begreppet utvecklingsstörning kan användas för bland annat två ändamål, diagnostisering 

och klassificering. Med diagnostisering påvisas individens rätt till olika stödåtgärder, som 

att gå på särskola eller rätten till stöd enligt LSS (SFS 1993:387). Klassificering innebär 

skapande av undergrupper för individer med intellektuell funktionsnedsättning. Vanligtvis 
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består undergrupperna av fyra typer; grav-, svår-, måttlig- och lindrig intellektuell funkt-

ionsnedsättning. Klassificering skapar ett underlag för att kunna planera resursfördel-

ningen i samhället, samt för att kunna uppskatta de behov som finns och de stödåtgärder 

som krävs (Granlund & Göransson 2011). Svårigheterna kan variera mycket mellan indi-

vider med intellektuell funktionsnedsättning beroende på grad av intelligens, samt omgiv-

ningens krav eller anpassning till personens förmågor (Hildén 2013).  

2.2 Gymnasiesärskolan 

Till den gymnasieutbildning som erbjuds i Sverige hör gymnasieskolan, samt gymnasie-

särskolan. Gymnasieskolan är en treårig utbildning, medan gymnasiesärskolans utbildning 

sträcker sig över fyra år (Skolverket 2015). Gymnasiesärskoleutbildningen är frivillig och 

vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan erbjuder nio yrkes-

inriktade nationella program samt det individuella programmet för elever som behöver en 

utbildning som anpassas efter de egna förutsättningarna (Skolverket 2017a). Gymnasie-

särskolans skolform skiljer sig från övriga gymnasieskolan och det finns inte någon mot-

svarighet till den svenska särskolan i andra länder (Skolverket 2016). De nationella pro-

grammen ska förbereda elever för yrkeslivet. Genom kurser inom olika programfördjup-

ningar får de möjlighet att specialisera sig och få ytterligare kunskaper inom ett yrkesom-

råde. De nationella programmen innefattar inriktningar som bland annat administration, 

handel och varuhantering, hotell, restaurang och bageri eller fordonsvård och godshante-

ring för att nämna några (Skolverket 2013). De yrkesförberedande nationella programmen 

förbereder även för fortsatta studier vid folkhögskola, särvux, vuxenutbildning eller yrkes-

högskola (Gymnasiesärskola.se 2017a). 

En central del av utbildningen inom de nationella programmen är arbetsplatsförlagt lä-

rande (APL). APL sker utanför skolan och innebär att hela eller delar av kurser tar plats på 

en eller flera arbetsplatser. Det är elevens ämnesplan som styr innehållet för APL-perioden 

och på så sätt får eleverna en yrkesutbildning och möjlighet att förstå yrkeskulturen. Varje 

elev ska tilldelas en handledare på den arbetsplats de befinner sig och varje elev har minst 

22 veckors APL (Skolverket 2013). Varje elev får ett betyg efter varje avslutad kurs och 

(Gymnasiesärskola.se 2017b) efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan får eleverna 

ett gymnasiesärskolebevis (Skolverket 2017b). I beviset beskrivs det vilka kurser som har 

lästs och vad eleverna har lärt sig (Gymansiesärskola.se 2017b). 

Ett beslut om att en elev ska bli mottagen i särskola kan få livslånga konsekvenser, som att 

inte kunna söka vidare till exempel högskola efter gymnasiesärskolan. Det är därför av 

betydelse att den utredning som görs av individen är komplett och av hög kvalitet. För att 

kunna uppnå en likvärdig utbildning är det av betydelse att prioritera och utmana elevernas 

kunskapsutveckling. Det är viktigt att skolan tydligt visar att gymnasiesärskolan erbjuder 

utbildningar som är avsedda för elever med utvecklingsstörning och vad utbildningen kan 

leda till för att inte skapa felaktiga förväntningar (SOU 2011:8).  
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2.3 Gymnasiesärskolans reform 2013 

Skollagen säger att gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem 

anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 

samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SFS 2010:800). År 

2013 genomfördes en reform inom gymnasiesärskolan med ändamål att förändra vissa de-

lar i utbildningen för att efterlikna gymnasieskolan. Reformen har inneburit att gymnasie-

särskolan har fått nya program (Skolverket 2016) och övergripande handlar den om att öka 

kvalitén, samt anpassa utbildningen efter varje enskilds behov. Reformen har också gett 

möjlighet för elever att växla mellan nationellt- och individuellt program, samt öppnat för 

möjligheten att läsa kurser i gymnasieskolans program (Skolverket 2013). Den har bidragit 

till att samverkan mellan skolformerna underlättats. En inkluderande utbildning för elever 

med utvecklingsstörning är en väsentlig förutsättning för att skapa inbördes respekt och 

förståelse mellan individer med olika förutsättningar (SOU 2011:8), och därmed ett led i 

reformens mångfaldsperspektiv (Skolverket 2016). Den nutida designen av gymnasie-

särskolan uppskattas underlätta övergången från skola till arbetsliv (Regeringskansliet 

2011) och reformen av gymnasiesärskolan är menad att bidra till grundläggande utveckling 

för hur unga ska kunna bidra till och medverka i arbetslivet efter utbildning på gymnasie-

särskolan (Skolverket 2016).  

2.4 Arbete och sysselsättning 

Under studierna och inför eleverna ska lämna gymnasiesärskolan för arbetsliv eller annan 

sysselsättning har studie- och yrkesvägledning en central roll. Denna vägledning handlar 

om att ge stöd till eleven, att kartlägga, identifiera och formulera sina intressen för att 

komma fram till individuella och hållbara val gällande studie- och yrkesvägar. En anställ-

ning på arbetsmarknaden är ett styrande mål för studie- och yrkesvägledningens arbete 

under elevens tid i gymnasiesärskolan, men vägledningen ger även stöd till de elever vars 

realistiska framtidsmål gäller sysselsättning inom daglig verksamhet eller att bemästra ett 

anpassat boende (SOU 2011:8). För att öka möjligheterna för individer med funktionsned-

sättning att erhålla ett arbete finns det typer av stödinsatser och bidrag att tillgå. Stödinsat-

serna kan bidra till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden eller innebära sysselsättning 

som ska utveckla personens förmåga att komma ut i arbete (Lindqvist 2012). För att kunna 

anpassa ett arbete efter en individ med funktionsnedsättning finns lönebidrag som stödin-

sats, vilket innebär en vanlig anställning där arbetsgivaren kompenseras för att anpassa 

arbetet och arbetsplatsen. Syftet med ersättningen är att öka individens möjligheter att få 

en anställning där dess kompetens och färdigheter tas tillvara (Arbetsförmedlingen 2017).  

En annan typ av stödinsats är daglig verksamhet, som vänder sig till individer med funkt-

ionsnedsättning som saknar förvärvsarbete och inte deltar i någon utbildning. Verksam-

heten bör innehålla habiliterande- samt produktionsinriktade uppgifter, då syftet med dag-

lig verksamhet är att bidra till personlig utveckling och främja till delaktighet i samhället. 

Det övergripande målet med daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjlighet till 

arbete. Därmed kan den dagliga verksamheten utformas på ett sätt som främjar möjlig-
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heten till anställning (Socialstyrelsen 2008). Ansökning för vidareutbildning på folkhögs-

kola finns som alternativ till sysselsättning efter avslutad utbildning på gymnasiesärskolan. 

Flera folkhögskolor erbjuder anpassad undervisning och socialt stöd för individer med 

funktionsnedsättning. Det finns även kurser som vänder sig särskilt till personer med 

funktionsnedsättning (Folkhögskola 2017).  

3. Tidigare studier 

I avsnittet nedan presenteras tidigare studier som anknyter till ämnet för studien, förbere-

delser inför kommande arbetsliv eller sysselsättning efter gymnasiesärskolan för unga in-

divider med intellektuell funktionsnedsättning. De teman som avsnittet baseras på är; 

“Faktorer under skoltiden som påverkar vuxenblivande”, “Vägen till arbete” och “Omsorg 

och social trygghet”.  

3.1 Faktorer under skoltiden som påverkar vuxenblivande 

En tidigare litteraturstudie gjord på norska förhållanden tar upp att elever som studerar i 

gymnasieskolan har större chanser för social inkludering och minskad risk för exkludering 

i början av vuxenlivet, jämfört med elever som är i behov av specialpedagogisk undervis-

ning (Kvalsund & Velsvik Bele 2010). I en kvantitativ amerikansk studie påvisar profess-

ionella att elever med intellektuella funktionsnedsättningar har svårigheter att erhålla och 

bibehålla sysselsättning efter avslutade studier (Riesen, Morgan, Schultz & Kubferman 

2014). Det har visat sig att elever som har specialpedagogisk undervisning kan begränsas i 

social kompetens och social interaktion med andra. Samt att elever i dessa klasser i högre 

grad är slutna och fokuserar på trygghet och omsorg än elever utan specialundervisning 

(Kvalsund & Velsvik Bele 2010), vilket även den amerikanska studien betonar då den tar 

upp hinder vid övergången från skola till arbetsliv, där professionella bedömer att elever 

saknar inflytande och kunskap kring samhällets resurser och sociala färdigheter (Riesen, 

Morgan, Schultz & Kubferman 2014).  

Intervjuer med tidigare elever som studerat på gymnasiesärskolan uttrycker i en svensk 

studie med en kvalitativ inriktning, vars syfte är att skapa en bild av hur ungdomar med 

särskolebakgrund förhåller sig till övergången mellan skola och arbetsliv och som strävar 

efter ’normala livsmönster’. Eleverna vill distansera sig från en identitet kopplad till att vara 

annorlunda och avvikande och de delar erfarenheter av särbehandling inom både skola 

och arbete. Vissa elever uppfattar sig samtidigt som felplacerade i gymnasiesärskolan. Ele-

verna strävar efter att ‘vara som alla andra’ och det framkommer att de vägrar finna sig i 

någon typ kategorisering för att bli berättigade vissa stödinsatser och för att kunna möjlig-

göra ett lyckat inträde på arbetsmarknaden (Molin 2008). En studie gjord på svenska för-

hållanden i gymnasiesärskolan syftar till att öka kunskapen om elevers erfarenheter av sin 

skolvardag och skolformstillhörighet i gymnasiesärskolan. Den utgår både i en kvantitativ 

metod i form av enkäter, samt en kvalitativ i form av intervjuer och observationer. Det 

framkommer att vissa professionella menar att ’sär’-beteckningen nödvändigtvis behöver 

tas bort för att kunna skapa en inkluderande verksamhet. Det krävs också attitydföränd-

ringar för att elever som studerar i särskolan ska inkluderas i lika stor utsträckning som 
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andra elever i olika sammanhang. Eleverna i studien tar till stor del avstånd från begreppet 

särskola, vilket har koppling till att de är medvetna om att det föreligger vissa fördomar 

om både skolformen och eleverna som är mottagna där, vilket ger upphov till osäkerhet i 

mötet med andra. Vidare visar studien att det huvudsakligen är kvinnliga elever som di-

stanserar sig från att vara en del av gymnasiesärskolan, vilket bland annat kan förstås utifrån 

att de oftare har upplevt sig ha begränsade möjligheter att påverka sin skolsituation (Mineur 

2013).  

Nivån på gymnasiestudierna lägger grund för- och utvecklar färdigheter och öppnar upp 

för framtida yrkes- och utbildningsvägar för elever beroende på val av studieprogram. 

Traditionellt sett har generellt unga vuxna med funktionsnedsättning av omgivningen, inte 

mötts av särskilt höga förväntningar vad gäller prestationer inom både skola som arbetsliv 

(Lindqvist 2012). Från den tidigare studien på området där syftet var att öka kunskapen 

om elevers erfarenheter av sin skolvardag och skolformstillhörighet i gymnasiesärskolan 

framkommer det att elever anser att deras möjlighet till påverkan över undervisningen är 

liten. Hur stort handlingsutrymme eleven tillåts ha beror på förhållningssättet som förelig-

ger mellan personal och elev (Mineur 2013).  

3.2 Vägen till arbete 

En lämplig APL-plats eller att förbereda elever för övergången till arbete och sysselsättning 

kräver god samverkan mellan skola, arbetsgivare och representanter för daglig verksamhet, 

men även från Arbetsförmedlingen och andra externa aktörer. I läroplanen står rektorn 

för gymnasiesärskolan som ansvarig för att eleven ges särskilt stöd vid APL, men även vid 

övergången från skola till arbetsliv för den som har utvecklingsstörning och har fyllt 16 år 

(Skolverket 2013). Rapporten Vägar till arbete belyser övergångsprocessen från skola till 

arbete samt hur teknikstöd och olika samverkansformer med aktörer utanför skolan kan 

ge unga personer med funktionsnedsättning bättre förutsättningar. Rapporten tar upp be-

tydelsen av samverkan med externa parter utanför skolan. Syftet är att individer ska ha en 

egen planering efter utbildningens slut för att kunna underlätta övergången från skola till 

arbetsliv eller vidare studier. Konsekvenser av utebliven samverkan från skolan kan gene-

rera till förlorad kunskap om andra aktörers uppdrag, vilket kan resultera i minskat stöd 

för eleven. Samtidigt kan personal på skolor ha svårigheter att få tillstånd eller tid att arbeta 

med samverkan, vilket kan bero på att skolan inte har något formellt överlämningsansvar 

för elever med särskilda behov (Myndigheten för delaktighet 2014b). Vissa skolor strävar 

efter inkludering där gymnasiesärskolan är en naturlig del av resten av skolan, genom ge-

mensamma aktiviteter, men även övergripande verksamhet för både personal och elever 

och gymnasielärarna undervisar i gymnasiesärskolan (Skolverket 2016). Mineur (2013) tar 

upp i resultatet att samverkan skolformerna emellan dragit fördelar med sig. Inte enbart 

för att kunna maximera det egna lärandet, utan även för att förebygga fördomar och skapa 

bättre förutsättningar för att elever ska kunna mötas och se varandras likheter istället för 

skillnader. En kvalitativ avhandling gjord i Sverige syftar till att problematisera och tydlig-

göra olika former av delaktighet för en grupp ungdomar i gymnasiesärskolan samt att ut-

veckla kunskap om begreppet delaktighet. Enligt studiens resultat är det enbart ett fåtal 
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tillfällen som elever från gymnasiesärskolan interagerar med varandra vilket även avser 

samarbetet mellan skolformernas lärare (Molin 2004).  

En studie gjord utifrån svenska förhållanden har genom ett inifrånperspektiv undersökt 

vilka framgångsfaktorer som medverkar till att elever som gått på gymnasiesärskolans nat-

ionella program ökar sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtliga inter-

vjuade elever lyfter fram de små grupperna sett till antal elever som positiva erfarenheter. 

Det gjorde att eleverna upplevde att de fick den hjälp de behövde i skolan. Eleverna anser 

att det var av stor betydelse att vara intresserad av den programinriktning som studeras, 

eftersom betygen eleverna får inte går att söka vidare på (Einarsson 2014). Liknande resul-

tat visar att elevernas framtidsambitioner minskar när de inser att de inte är kvalificerade 

att studera vidare på högskola (Molin 2008).  

3.3 Omsorg och social trygghet 

En studie gjord på svenska förhållanden syftar till att lyfta fram unga individers röster som 

under tiden i skolan kategoriserats som utvecklingsstörda. Två individer berättar sina livs-

berättelser och det framkommer bland annat att de intervjuade anser att det är bra att hjälp 

finns att tillgå från elevassistenter och personal. Föräldrar eller elever är inte delaktiga och 

beslutar om mängden hjälp, utan det är främst lärare och rektor som bestämmer det (Frit-

hiof 2007). En liknande forskning med kvalitativ ansats undersöker framgångsfaktorer 

inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan. I studien belyser eleverna att ka-

raktärsämnena inom programmet de studerade, APL:en, upplevelsen av tillräckligt stöd 

och studie- och yrkesvägledaren som betydelsefulla faktorer under skoltiden. Samtliga ele-

ver i studien poängterar även att mentorn i skolan ses som en centralgestalt (Einarsson 

2014). I Mineurs (2013) avhandling framkommer det att eleverna som studerades beskriver 

sina relationer till andra som en värdefull faktor och inte minst min relation till personalen 

som betydande för deras trivsel. “Det gick fort i övergången - men sedan då?”, är en ut-

värdering av samverkansprocesser i anknytning till rapporten Vägar till arbete. Utvärde-

ringen belyser att uppföljningen av elever är centralt, samt att fokus borde ligga på lång-

siktigt stöd för elever med olika typer av funktionsnedsättning. Det visar sig att ett fåtal av 

de intervjuade eleverna oroar sig för framtiden innan avslutad utbildning. Det framkom-

mer också att det är särskilt betydande att elevgruppen får stöd, eftersom de på egen hand 

inte har möjlighet att förbereda framtiden under tiden de går i skolan (Myndigheten för 

delaktighet 2014a).  

Det finns samtidigt hinder i samband med utbildning och kunskap kring övergångsproces-

sen från skola till arbetsliv som en amerikansk studie tar upp. Resultatet tyder på att lärarna 

inte har tillräckligt med kunskap eller utbildning för att kunna genomföra läroplaner och 

den utbildning som förläggs på arbetsplatser sker för sent i utbildningen för eleverna (Rie-

sen, Morgan, Schultz & Kubferman 2014). Rapporten Vägar till arbete som tidigare nämnts 

belyser att kunskaper om elevers behov av stöd behöver utvecklas och synliggöras (Myn-

digheten för delaktighet 2014b). En forskning gjord på svenska förhållanden som nämnts 

tidigare, synliggör i resultatet att lärarnas roll ibland kännetecknas som fostrande, bekräf-

tande och hjälpande. Stödet lärarna ger till eleverna uppskattas och vissa elever beskriver 
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att deras inflytande i skolan har sin grund i lärarnas omtanke om dem (Mineur 2013). I 

resultatet av en kvantitativ fallstudie framkommer det att för att kunna säkerställa en god 

arbetsmatchning inför framtiden är det av betydelse att föräldrar, lärare och annan personal 

som är av betydelse i processen vid övergången uppmuntrar unga vuxna med funktions-

nedsättning att uttrycka sina önskningar avseende sysselsättning efter skoltiden (Holwerda, 

Van der Klink, de Boer, Groothoff & Brouwer 2013). Rapporten Vägar till arbete tar även 

upp att lärare och annan personal i skolan har bristande kunskaper om konsekvenser av 

olika funktionsnedsättningar samt eventuella problem elever med kognitiva svårigheter kan 

ha i olika lärsituationer (Myndigheten för delaktighet 2014b). En alltför nära relation mellan 

elever och personal har kritiserats av båda sidor, bland annat för att relationen kan riskera 

att hindra elevens självständighet (Mineur 2013).  

Trots att eleverna är medvetna om att det finns många utmaningar för att kunna uppnå 

sina framtida mål, är det flertalet av eleverna som ger uttryck för beslutsamhet. Det handlar 

framförallt om att skaffa sig ett arbete eftersom det är en given omständighet för att kunna 

leva ett självständigt liv. Det ses även som en grundförutsättning för att kunna leva som 

alla andra, likaså som att skaffa en familj (Mineur 2013). Vad gäller gymnasiesärskolans 

utmaningar framkommer två olika perspektiv. Det ena är utvecklingsinriktat och handlar 

till stor del om reflektion av vad som är lämpliga utmaningar för eleverna. Det andra per-

spektivet inriktar sig mot att vilja skydda elever från misslyckanden och med det även ut-

maningar (Molin 2004).  

4. Handlingsteori och handlingsutrymme 

Handlingsteorin är betydelsefull för alla vetenskaper som avser mänskliga handlingar (Nor-

denfelt 2004). Eftersom skolan är en miljö där mänskliga handlingar äger rum (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008) används handlingsteori och handlingsutrymme för att kunna 

analysera både elever, lärare och studie- och yrkesvägledares empiri. 

4.1 Förmåga till handling 

Nordenfelts (2009) definition av arbetsförmåga utgår från handlingsteorin som förkla-

ringsmodell. För att en handling ska kunna utföras behöver en rad villkor vara uppfyllda. 

Individen måste ha inre resurser för att kunna handla, som fysiologiska och psykologiska 

resurser. Omgivningen måste även ge tillfälle till en viss handling, såväl fysiska som legala 

och psykosociala (Nordenfelt 2004). När individen både har förmåga och tillfälle, råder 

vad som kallas en praktisk möjlighet till handling. En individ kan ha större eller mindre 

förmåga och tillfället kan vara mer eller mindre adekvat. Begreppen förmåga och tillfälle 

har logiska samband till varandra eftersom en individs förmåga måste granskas i ljuset av 

vissa förhållanden och ett tillfälle måste bedömas i ljuset av individens inre kapacitet (Nor-

denfelt 2009). När vi säger att en individ saknar förmåga att utföra en specifik handling 

tänker vi oss oftast att individen har en viss funktionsnedsättning eller skada som gör att 

individen inte kan bemästra de givna standardomständigheterna i vår värld (standard vari-

erar avsevärt mellan länder som till exempel Centralafrikanska republiken och Sverige), 
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och inte kan verkställa handlingen (Nordenfelt 2004). Här följer ett exempel på en stan-

dardomständighet; I många fall när jag säger att Johan kan gå menar jag att han kan göra 

det ifall det inte finns något ovanligt som skulle kunna hindra honom från att gå. Vädret 

får inte vara alltför problematiskt, och det får inte förekomma några direkta svårigheter på 

den väg han ska gå. Om omgivningen utanför Johan är normal, det vill säga om standard-

omständigheter råder, då kan Johan gå (Nordenfelt 2009). Det är dock långt ifrån att säga 

att individen inte under några förhållanden skulle kunna genomföra en handling. Det hand-

lar om att hitta kompensationsmöjligheter för individen där omständigheter skapas så att 

individen kan genomföra handlingen. Det är även av betydelse att klargöra vilken typ av 

omständighet handlingen utförs i (Nordenfelt 2004).  

Förmågan hos en individ kan utvecklas genom träning och utbildning (Nordenfelt 2009). 

En bra yrkesutbildning ska förbereda för olika slags situationer en individ kan ställas inför 

(Nordenfelt 2004) och ska leda till yrkes- eller professionell kompetens. Kompetens inne-

håller kunnande av teoretisk och praktisk kunskap samt skicklighet att kunna verkställa en 

handling. Den praktiska kunskapen skiljer sig här från skicklighet på följande sätt: en indi-

vid kan besitta den praktiska kunskapen vid en viss handling, men sakna skicklighet att 

verkställa den. Om individen däremot både har teoretisk som praktisk kunskap och därut-

över skicklighet i förhållande till en bestämd uppgift, då har individen kompetens att ge-

nomföra den. Ibland är det inte tillräckligt för en individ att vara villig, kompetent och 

dessutom helt kvalificerad (ofta av formellt slag som ett intyg eller körkort) för att kunna 

utföra en handling. Individen behöver också ha ork och styrka som många gånger saknas 

när ohälsa förekommer. Ingen handling blir av om inte individen är villig att genomföra 

eller försöka genomföra handlingen (Nordenfelt 2009) och därför är vilja ett nyckelbe-

grepp inom handlingsteorin (Nordenfelt 2004). Handlingsteorin aktualiseras i denna studie 

utifrån antagandet om att eleverna har förmåga till handling i deras förberedelser inför 

kommande arbete och sysselsättning under skolgången.  

4.2 Handlingsutrymme 

Michael Lipskys (2010) teori street-level bureaucracy översätts till svenska som gräsrots-

byråkratens handlingsutrymme gentemot sina klienter. I denna studie ses gräsrotsbyråkra-

ten som den professionelle eller yrkesverksamma, vilket i detta sammanhang är gymnasi-

esärskolans personal i nära arbete med eleverna, som därmed är klienterna. 

Inom socialt arbete formas den professionellas roll i mötet med klienten. Det innebär ett 

inbyggt dilemma där yrkesverksamma möter klienter och samtidigt har sitt handlingsut-

rymme begränsat genom de ramar organisationen sätter i det uppdrag yrkesutövaren har 

(Lipsky 2010). Handlingsutrymmet formas delvis av organisationen, eftersom det är orga-

nisationens uppdrag som avgör hur stort utrymmet är för den enskilde (Svensson, Johns-

son & Laanemets 2008). Att arbeta på operativ nivå med klienter ger de professionella 

utrymmet att bestämma vilken sort, samt mängd och kvalité på de insatser och sankt-

ioner organisationen erbjuder (Lipsky 2010). Som yrkesverksam i arbetet med klienter 

har man stor frihet i sitt arbete, samtidigt som man är styrd av lagar, regler och överens-

kommelser. Den professionelles frihet och ansvar, ligger i hur man hanterar det utrymme 
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som ges. Det är ett dilemma som kan uppstå för professionella när de hanterar hjälp och 

kontroll i samma handling (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). När Michael Lipsky 

(2010) beskrev gräsrotsbyråkratens (individer i offentliga organisationer som har den fak-

tiska kontakten med klienter) dilemma i position mellan klienter och myndigheter tog 

han fasta på den svårighet som finns inbyggd i att både vara medmänniska och att vara 

representant för en organisation. Styrd av handlingar som relaterar till ett mellanmänsk-

ligt samspel med klienten eller till verksamhetens uppdrag, får det som de yrkesverk-

samma gör olika betydelse. En handling som utifrån organisationens perspektiv verkar 

helt självskriven och ändamålsenlig kan i perspektiv till att verka människa till människa 

framstå som mycket konstig (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

Handlingsutrymmet innebär en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme 

verksamhetens uppdrag sätter. I yrkeskompetensen finns möjlighet att kunna inverka på 

organisationens givna utrymme. Handlingsutrymmet uppstår alltså i samspelet mellan or-

ganisationen och professionen. Det är en nödvändig aspekt i arbetet med klienter där de 

yrkesverksamma ställs inför omväxlande behov och oberäkneliga händelser (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). Det är inte regler eller avsaknaden av regler som är hand-

lingsutrymmet, utan det är möjligheten att agera mellan regler (Evans & Harris 2004). 

Handlingsutrymmet skapar även valmöjligheter för de professionella. De har tolkningsfö-

reträde i ställning av att vara representant för en organisation och som yrkesverksam an-

svarar man över sitt handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). När 

professionella utför sitt arbete utgår de från sina referensramar och erfarenheter i arbets-

processer, och tar endast till byråkratiska åtgärder som uppbackning vid stora insatser. 

Alla utföranden måste vara begränsade, för om alla ärenden blivit prioriterade, hade inget 

blivit prioriterat. En annan sida av de yrkesverksammas roll är att det finns ett intresse av 

att behålla och utöka sin autonomi. Chefer försöker begränsa deras handlingsutrymme 

för att kunna säkra resultat, medan de yrkesverksamma betraktar en sådan begränsning 

som olaglig och går delvis emot riktlinjerna. Som gräsrotsbyråkrat förknippas man med 

klientärenden som omfattar olika former av behandling, som syftar till att utöka själv-

ständighet. Att förneka sitt handlingsutrymme är en förekommande situation att avsäga 

sitt ansvar. Det händer att arbetare försöker förneka att de har inflytande till att fatta be-

slut eller erbjuda servicealternativ. Vid strikt efterlevnad av regler och en vägran att göra 

undantag, skapar de professionella möjlighet att försvara sig med de riktlinjer och lagar 

som finns. Lipskys (2010) teori om handlingsutrymme aktualiseras i denna studie utifrån 

antagandet om lärarnas och studie- och yrkesvägledarens förmåga till handlingsutrymme 

kan påverka möjligheter och begränsningar för eleverna.   

5. Metod 

Föreliggande studie är en kvalitativ intervjustudie (Denscombe 2009). Metoden ger god 

förståelse till ämnet som studerats och ett nära band för intervjupersonernas perspektiv 

(Kvale & Brinkmann 2014). Gruppintervju som metod valdes för att intervjua eleverna i 

denna studie, då den ansågs kunna leda till att kunna samla in varierande synpunkter och 

erfarenheter beträffande förberedelser inför arbete och sysselsättning under skoltiden i 
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gymnasiesärskolan. Personliga intervjuer som metod valdes vid intervjuerna med lärare 

och studie- och yrkesvägledare (Denscombe 2009).  

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

För att uppnå kunskap kring det studerade området har ett socialkonstruktivistiskt per-

spektiv använts. Socialkonstruktivismen innebär att individer skapar sin egen kunskap i 

samspel med andra, vilket innebar för denna studie att forskarna bildade sig ny kunskap 

genom intervjuer tillsammans med elever, lärare och studie- och yrkesvägledare. Kun-

skapen uppdaterades konstant när individen fick nya erfarenheter som tolkades i sitt 

sammanhang (Dahlin-Ivanoff 2011). Socialkonstruktivismen menar att läran om verklig-

heten inte handlar om materiella föremål, utan det är mentala och språkliga föreställ-

ningar som skapar de mänskliga relationerna (Holm Ingemann 2016). I skolvärlden är re-

lationen mellan elever och personal det centrala, men utöver individens personliga inver-

kan i relationen påverkar även den miljö skolan skapar med dess riktlinjer och lagar. Ge-

nom socialkonstruktivismen kan det förklaras med hur sociala företeelser inte bara 

skapas vid sociala samspel, utan också befinner sig i ett läge som ständigt ändras (Bryman 

2011), vilket också sätter ramar för relationers förutsättningar. Via samtal genom inter-

vjuer med både elever, lärare och studie- och yrkesvägledare kunde en gemensam förstå-

else kommuniceras fram, vilket ledde till att ny kunskap framkom för studien. Genom att 

arbeta med språket i intervjuerna och förmåga till reflektion gjorde att ytterligare kunskap 

om förberedelser för eleverna under studietiden i gymnasiesärskolan uppstod (ibid.).  

5.2 Urval 

För studiens urval kontaktades två gymnasiesärskolor i södra Sverige, med utgångspunkt 

att skolorna erbjöd de nationella programmen. När det rör klientgrupper är det vanligt att 

de professionellt medverkande tar första kontakten inför studien (Wikström 2009). Där-

med kontaktades skolornas rektorer först, som sedan vidarebefordrade oss till de aktuella 

lärare samt studie- och yrkesvägledare. Personal som arbetar nära eleverna valdes ut för 

studien, då de ansågs ha god kännedom i eleverna och deras skolgång. Två lärare och en 

studie- och yrkesvägledare intervjuades för studien. De intervjuade lärarnas arbetsuppgifter 

bestod i att utbilda eleverna i deras karaktärsämnen, mentorskap samt att arbetet till stor 

del omfattades av elevernas arbetsplatslärande (APL). Studie- och yrkesvägledaren arbe-

tade i hög grad med samtal tillsammans med elever, anhöriga och gode män. Arbetet be-

stod även i att samla in dokument från olika myndigheter för att kunna hjälpa elever och 

anhöriga med ansökningar om till exempel aktivitetsersättning, men även planering för 

tiden efter avslutad utbildning. Lärarna som kontaktades, sammankallade sedan de elever 

som var aktuella för studien. Eleverna som deltagit i studien är över 18 år och därefter 

slumpmässigt utvalda (Denscombe 2009), då deltagandet avgjordes utifrån vilka elever som 

var närvarande i skolan vid intervjutillfället. Vid gruppintervjuerna deltog fem respektive 

fyra elever. Eleverna som intervjuades studerade 3:e respektive 4:e året vid något av de fyra 

nationella program som skolorna erbjöd. Lärare och studie- och yrkesvägledare handplock-
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ades (ibid.) då deras kunskap ansågs ha stor betydelse för studiens syfte och alla var verk-

samma på gymnasiesärskolorna som studerades. Av de intervjupersoner som kontaktades 

för studien var det ingen som tackade nej till att delta. 

5.3 Tillvägagångssätt 

Metoden gav möjlighet att undersöka elevers, lärare och studie- och yrkesvägledares upp-

levelser och erfarenheter om förberedelserna i gymnasiesärskolan. Semistrukturerade in-

tervjuer användes för samtliga intervjuer eftersom det gjorde intervjuprocessen flexibel 

och intervjupersonerna hade stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2011). 

Gruppintervjuer användes som datainsamlingsmetod för eleverna på gymnasiesärskolorna 

(Kvale & Brinkmann 2014), eftersom det ansågs kunna leda till att eleverna i högre grad 

blev delaktiga i de diskussioner som fördes. Även av den anledning att författarna ansåg 

att metoden gjorde det enklare för eleverna uttrycka sina åsikter, men också för att de 

kunde tänka över resterande individers uppfattningar i diskussionerna. Inför de planerade 

gruppintervjuerna med eleverna på skolorna utfördes en pilotintervju med en före detta 

elev som gått ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Pilotintervjun bidrog med en 

insikt i vilka begrepp som var lämpliga att använda, samt svårighetsgraden på frågorna. 

Intervjun tillförde uppfattning om hur lång tid gruppintervjuerna kunde tänkas omfattas. 

Den framtagna intervjuguiden (Bilaga C) för eleverna visade sig fungera väl och endast 

några finjusteringar utfördes (Bryman 2011). För lärarna och studie- och yrkesvägledaren 

användes personliga intervjuer med fördel att kunna erhålla enskilda uppfattningar och 

synpunkter kring ämnet (Denscombe 2009). Intervjuerna med eleverna utfördes i deras 

skolmiljö och intervjuerna tillsammans med lärarna och studie- och yrkesvägledaren ge-

nomfördes i deras arbetsmiljö på gymnasiesärskolorna. De framtagna intervjuguiderna (Bi-

laga C) innehöll förarbetade och specifika teman som behandlades (Bryman 2011). Teman 

för dessa var ‘Bakgrund’, ‘Utbildning och praktik’, ‘Handledning och stöd’ och ‘Synen på 

framtiden’. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant för att kunna analyseras, med 

kompletteringar från anteckningar som fördes under intervjuernas gång (Ahrne & Eriks-

son-Zetterquist 2009). Transkriberingarna från intervjuerna blev totalt 38 sidor.  

5.4 Hermeneutik 

Den här undersökningen har en hermeneutisk ansats då den avser att skapa ökad förståelse 

genom tolkningar. Målet med hermeneutiken är att tolka handlingar och företeelser sedda 

var för sig eller som en helhet samt i förhållande till allt som är känt omkring. Genom 

denna kunskap ska forskaren få bättre möjligheter att förstå och förhålla sig till elever och 

omständigheter i deras unika kontext (Sjöström 1994). Den centrala tanken som ligger till 

grund för hermeneutiken är att som analyserande forskare försöka få fram textens mening 

utifrån det perspektiv som intervjupersonerna i denna studie haft och tidigare studier som 

tagits del av (Bryman 2011). Vid tolkning och framställning av ett tillämpligt resultat från 

intervjuerna är det enklare att studiens forskare redan är insatt i sammanhanget och har 

förståelse för kontexten som studien tar sin utgångspunkt i. Det går inte att enbart utgå 
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från den enskilde, utan man måste försöka se helheten i delarna (Ödman 2007). Ett ända-

mål med studien var att söka efter generella förhållanden för eleverna på gymnasiesärsko-

lan genom att kategorisera särdrag för att kunna jämföra med andra individer och förhål-

landen (Sjöström 1998). För att kunna skapa en förståelse för hermeneutiken är det av 

betydelse att förstå att den hermeneutiska processen inte eftersträvar en absolut sanning. 

Istället försöker den förstå sig på hur mänskligheten uppfattar olika händelser i omgiv-

ningen. Det är sammanhanget och kontexten som oftast är avgörande för tolkningen och 

förståelsen (Ödman 2007) av studiens insamlade material. Med hjälp av hermeneutiken 

kunde ny kunskap och vidare kunskap uppnås efter varje avslutad intervju (Holm Inge-

mann 2016). 

5.5 Innehållsanalys 

För att analysera resultatet från intervjuerna med både elever, lärare och studie- och yrkes-

vägledare användes innehållsanalys som metod. Av vår tolkning från de transkriberade 

texterna från intervjuerna eftersträvade vi att analysera fram meningen med budskapet 

(Holm Ingemann 2016). Med hjälp av innehållsanalysen kunde den insamlade datan från 

intervjuerna ge insikt om de förberedelser som eleverna tagit del av på gymnasiesärskolan.  

Det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger för att få en uppfattning om 

helheten i texterna. Meningar som ansågs relevanta för studien plockades sedan ut ur tex-

ten. Meningarna kortades ner men behöll samma innehåll som meningens ursprung. Vi 

kodade och grupperade sedan meningsenheterna i kategorier för att kunna återspegla det 

centrala budskapet i intervjuerna. Det kodade materialet uppkom inte i mer än en kategori 

i resultatet. Avslutningsvis kunde vi formulera olika teman som vi sedan använde som 

huvudrubriker och underrubriker i vårt resultat (Granheim & Lundman 2004). Nedan il-

lustreras en del av vår innehållsanalys med konkreta exempel (Figur I): 

 

Meningsenhet Kondenserad me-
ningsenhet 

Kod Underrubrik Huvudrubrik 

Hon vill ju helst att vi 
ska göra det själva, 
ringa till praktikplatsen 
själva och boka möte och 
allt det där. 

Göra det själva, 
ringa själva, boka 
möte. 

Tränar på 
aspekter av 
jobbsökande 
inför APL. 

Praktiska för-
beredelser 

Förberedelser inför 
APL. 

(om de inte klarar sin 
APL?) då har ju rek-
torn skyldighet att sätta 
in resurser så att de kla-
rar det. 

Rektorn har skyl-
dighet att sätta in 
resurser så att ele-
ven klarar sin 
APL.  

Skolan stöttar Yrkesförbere-
delser 

Förberedelser inför 
APL. 

Figur I, innehållsanalys. 
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5.6 Etiska överväganden 

Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

de individer som involverades i studien (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011). 

Samtliga intervjudeltagare blev informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivil-

ligt och att deras deltagande förblev anonymt. Förfrågan om ljudupptagning gjordes in-

nan intervjuerna startade. Alla intervjuer utom en spelades in, eftersom en intervjuperson 

inte godkände inspelningen. Det ledde till att intervjun antecknades extra grundligt av 

båda forskarna för att underlätta inför analysarbetet. Ett missivbrev (Bilaga A) hade i för-

väg skickats ut till lärare och studie- och yrkesvägledare och ett informationsbrev (Bilaga 

B) med lättläst information skickades ut till eleverna där studien presenterades. Informat-

ionsbrevet utformades med hjälp av författarnas tidigare erfarenheter och förförståelse 

om individer med funktionsnedsättning. Brevet var menat att pedagogiskt informera om 

studiens syfte och intervjuernas innebörd. För att inte förminska elevernas kapacitet till 

ordförståelse användes vissa begrepp som sedan förklarades vid intervjutillfället om så 

önskades. När skolornas rektorer beviljat vår förfrågan om att intervjua eleverna planera-

des intervjuerna in tillsammans med lärarna på respektive skola. Samtliga intervjuperso-

ner gav sitt samtycke till att delta i studien (Bryman 2011). För att försäkra oss om att ele-

verna förstått vad de tackat ja till att medverka i, förklarades syftet även muntligt vid in-

tervjutillfället. 

Intervjuerna tog upp ämnen som för vissa respondenter kunde vara känsliga att diskutera 

(Wikström 2009), som det faktum att de studerar på särskola och av den anledning bli ka-

tegoriserade, något som eleverna själva kan ha svårt att identifiera sig med. Det var där-

med av betydelse för oss som intervjuare att vara reflexiva, samt att vara medvetna om de 

maktförhållanden som kan påverka vid intervjutillfället (ibid.). Vid ett flertal tillfällen un-

der intervjuerna med eleverna uppstod situationer som gjorde att följdfrågor uteblev ef-

tersom det kunde leda till känsliga ämnen för eleverna; som när en elevs framtidsplaner 

var omöjliga att uppnå (Kvale & Brinkmann 2014). Att vi som intervjuare skapade en 

trivsam atmosfär och en känsla av närhet till de intervjuade eleverna gjorde att de kunde 

tala om sina personliga känslor och erfarenheter om framtiden och drömmar (Barron 

1999). Med hänsyn till elevernas funktionsnedsättning var det väsentligt att intervjuerna 

anpassades efter deras förutsättningar så de förstod frågorna som ställdes i intervjun 

(Linblad 2009).  

6. Resultat 

Resultatet av den empiriska undersökningen som ligger till grund för denna uppsats pre-

senteras i följande avsnitt. Avsnittet är uppdelat i olika teman, vilka har fallit ut av den 

innehållsanalys som gjorts (se metodkapitel). De teman som hanteras nedan är “Elevernas 

självständighet och skolans anpassning”, “Förberedelser inför APL och typer av sysselsätt-

ning”, “Relationer”, “Arbetsförmåga”, “Inför framtiden” och “Som alla andra”.  
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6.1 Elevernas självständighet och skolans anpassning 

Nedan redovisas delar av resultatet kopplas till elevernas självständighet och hur skolan 

anpassar utbildningen efter elevens förmågor och behov.  

Valmöjligheter 

Eleverna berättar om valmöjligheten att kunna omvandla en teoretisk kurs till praktik. 

Samtidigt finns det andra valmöjligheter gällande praktik där eleverna själva kan välja om 

de vill utföra sin APL på en och samma plats, eller om de vill dela upp sin APL-period på 

flera platser. Ytterligare en anpassningsmöjlighet är att de kan skifta mellan individuellt- 

och nationellt program, något som en av lärarna lyfter som positivt.  

Studie- och yrkesvägledaren uppger hur eleverna växer och utvecklas, och menar att det 

är av betydelse att anpassa uppgifter som passar den enskilde, vilket beskrivs som ett 

ständigt pågående arbete. Inom samma diskussionsämne lyfter en av lärarna fram bety-

delsen att det finns avsatt tid för dem att sitta ner med eleverna, som till exempel vid 

schemalagd mentorstid. Läraren ser även gymnasiesärskolans små elevgrupper (8-12 ele-

ver) som givande för eleverna och förklarar vidare att det behövs mycket personal i 

särskolan, vilket är en förutsättning för att få tid till eleverna. Läraren bekräftar det stu-

die- och yrkesvägledaren säger och beskriver att arbetet utgår från elevernas behov ge-

nom att försöka anpassa så många mål som möjligt i de olika kurserna.  

“Ibland kan de tycka att vi är lite tröga och långsamma och att vi skulle göra ändå mer, men vi ska ju 

på något sätt försöka hålla inom ramen för vad som finns, men ändå möta deras behov” (Lärare). 

Skyddad verkstad  

En av lärarna nämner att det blir tufft för eleverna när de slutar gymnasiesärskolan ef-

tersom det finns mycket hjälp att tillgå i skolan. Studie- och yrkesvägledaren tar upp fun-

deringar om skolan bäddar mycket för eleverna. Samtliga lärare försöker uppmuntra ele-

verna till att prova saker själva, och en lärare efterfrågar någon typ av ’livserfarenhets-

kurs’. Läraren ser detta behov då hen betraktar skolan som en skyddad verkstad för ele-

verna. Vidare uttrycker dock läraren ovan en positivitet kring gymnasiesärskolans nya re-

form från 2013. Läraren är positiv till det kunskapsinriktade lärandet till skillnad från den 

tidigare inriktningen mot omsorg. För att hjälpa en elev nå sina mål berättar läraren hur 

de grundligt går igenom lärandemålen och vad som krävs av eleven;  

“Vi har gått igenom det under fyra utvecklingssamtal och elev har fortfarande inte gjort något av det som 

sagts, trots att det är hennes mål” (Lärare).  

Vidare berättar samma lärare att det gäller för personalen att hjälpa eleverna uppnå och 

anpassa målen så att eleven känner sig bekväm. Läraren uttrycker att man inte vill jobba 

emot eleverna. Istället är utgångsläget det arbetssätt som lärarna observerar fungerar bäst 

för eleverna;  
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“Våra uppgifter, det är ju att anpassa så att de känner att de lyckas. Men det gör ju också att de kän-

ner att varför går jag här? Jag förstår ju allt, jag är med, jag hänger ju med, jag kan ju allting, men det 

räcker ju att jag hade lagt lite för svårt material i deras hand” (Lärare). 

Anpassning efter förmåga 

Samtidigt som läraren förklarar hur de vill lyfta och hjälpa eleverna, berättar läraren hur 

enkelt det är att stjälpa dem. Det handlar om att utmana på en nivå som får eleverna att 

anstränga sig lite. Läraren berättar att elevernas förmågor och behov skiljer sig och vissa 

elever är i behov av stöd från en assistent under sin APL, medan andra jobbar extra på 

helgerna.  

Studie- och yrkesvägledaren skildrar en problematik med att nå fram till vissa elever. I de 

fall där föräldrar inte visar något stöd till elever upplever studie- och yrkesvägledaren att 

det är svårt att nå fram med stöd och råd som erbjuds. Samtidigt berättar hen om sina er-

farenheter när en förälder till en tidigare elev uttrycker saknad av det stöd som fanns att 

tillgå som förälder under skolgången. Hen uttrycker en önskan om ett vidare stöd i form 

av överlämning för eleverna efter avslutad utbildning, en central plats de kan vända sig 

angående ansökningar och funderingar.  

“Lärarna stöttar och ställer alltid upp när man behöver hjälp” (Elev). 

6.2 Förberedelse inför APL och olika typer av sysselsättning 

Resultatet redovisas i avsnittet utifrån de förberedelser eleverna tagit del av under skolti-

den gällande APL, kommande arbete och sysselsättning. 

Praktiska förberedelser 

Vid förberedelser inför arbete och APL försöker läraren slussa in eleverna på arbetsplat-

ser de har önskemål om och kan tänkas utföra praktik på. Eleverna berättar att de fått 

hjälp att söka praktikplats, och vissa berättar att de också har fått utrymme att söka själva. 

Vidare berättar några av eleverna att lärarna uppmanar dem till att träna på olika aspekter 

av jobbsökande inför deras APL, som att själva ta kontakt med praktikplatsen och boka 

in möten. 

“Hon vill ju helst att v ska göra det själva, ringa till praktikplatsen själva och boka möte och allt det 

där” (Elev). 

Förutom APL nämner en av lärarna även kurser som bygger på praktiska förberedelser 

inför arbetslivet, såsom kursen ’entreprenörskap’. Här får eleverna lägga fokus på att ut-

veckla färdigheter som arbetsordning och skapa nätverk, samt lära sig att prioritera. Yt-

terligare förberedelser som görs inför elevernas arbete och APL är ett projekt som heter 

‘ung möter gammal’ som en av lärarna berättar om. Eleverna får då tillsammans i grupp 

göra besök på äldreboenden för att avdramatisera mötet med äldre personer.  

Eleverna berättar beskrivande om deras olika arbetsuppgifter på respektive APL. En elev 

berättar att uppgifter på förskolan bland annat består i att plocka undan frukost, torka 
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bord, duka fram och städa, men även att lägga barnen. En annan elev beskriver uppgifter 

som att vika kläder och städa. Vissa elever berättar att de förbereds för arbete i förskolan 

genom teoretiska kurser i skolan, där de bland annat lär sig grunderna inom barnomsorg. 

De pusslar även i skolan för att senare kunna göra det tillsammans med barnen på APL- 

platsen. Några av eleverna har valt att läsa körkortsteori som en del av skolans förbere-

delser. En lärare bekräftar ovanstående och berättar att de förberedelser som görs inför 

APL och arbete i skolan fokuserar på de teoretiska delarna för att eleverna sedan ska 

kunna applicera kunskapen i praktiken;  

“Alltså APL:en är ju en väldig fördel för dom och jag tycker att väldigt många kurser stöttar APL:en 

väldigt bra” (Lärare).  

Studie- och yrkesvägledaren å andra sidan hjälper eleverna med praktiska förberedelser 

inför arbete och APL som att skriva CV och göra studiebesök på bland annat Arbetsför-

medlingen. Möten med handläggare från socialförvaltningen bokas in och tillsammans 

med arbetskonsulenter deltar studie- och yrkesvägledaren i planering inför elevernas möj-

liga placering på daglig verksamhet.  

Yrkesförberedelser 

Lärarna och studie- och yrkesvägledaren tar upp värdet av APL:en, samtidigt som en av 

lärarna önskar att eleverna hade haft ännu mer praktiska förberedelser i form av APL i 

skolan. Den andra läraren menar att inom de nationella programmen är det ett ofrån-

komligt krav att eleverna ska klara sin APL. Därför gynnar det att mestadels av APL-ti-

den läggs under årskurs fyra för att eleven ska komma in i arbetsrutiner och visa upp sig 

på arbetsplatsen. Om en elev av någon anledning inte skulle klara sin APL har rektorn en 

skyldighet att stötta och sätta in resurser för att eleven ska bli godkänd. 

6.3 Relationer 

Avsnittet nedan redogör för elevernas relationer, både relaterat till skolan, men även ex-

terna relationer som är betydelsefulla för eleverna i skolan och efter avslutade studier. 

Lärarna finns tillhands 

Eleverna uttrycker uppskattning om hur lärarna finns tillhands och stöttar när de 

behöver hjälp. Vidare berättar eleverna hur deras lärare råder dem att använda sina per-

sonliga kontakter när de ska söka APL. Därför uppmanas eleverna att vända sig till prak-

tikplatser där de känner någon. En av lärarna menar att eleverna vid sökandet av APL-

plats sporrar varandra för att kunna lyckas. Studie-och yrkesvägledaren upplever att ele-

verna litar på personalens omdöme och känner en tillit till dem. Det händer att före detta 

elever hör av sig och ber om hjälp, och trots att det ligger utanför yrkesansvaret finns 

studie- och yrkesvägledaren där tillhands. Den uppföljning som förekommer är inget 

som registreras berättar en av lärarna, utan uppföljningen som görs sker av medmänsk-

liga skäl. Den andra läraren bekräftar ovanstående, att stöd till tidigare elever inte ingår i 

arbetsuppdraget, men att man ställer upp om behovet finns.  
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Kontaktnät 

Studie- och yrkesvägledaren berättar att hen i sin yrkesroll har omfattande kontakt med 

elevernas föräldrar och gode män och att kontakten ser olika ut;  

“Det är tufft för de elever som har föräldrar som har svårt att acceptera att deras barn har en utveckl-

ingsstörning, det är jobbigt på något sätt att nå fram, nå fram till eleven men också nå fram till föräld-

rarna” (Studie- och yrkesvägledare).  

Fortsättningsvis finns det relationer där föräldrar och gode män är införstådda med ele-

vernas situation och litar på personalens kompetens och det stöd som finns att tillgå i 

skolan. Elevernas handledare finns även som stöd på deras APL. Läraren beskriver att 

vissa handledare tar ett extra socialt ansvar och gör mer än vad de behöver. Vidare fun-

derar samma lärare om eleverna möjligtvis har en aningen snäv umgängeskrets på sin fri-

tid, och att de skulle må bra av ett större kontaktnät och på så sätt få möjlighet att ingå i 

fler sammanhang. Vidare berättar läraren om hur vissa elever har det ganska tufft 

hemma, vilket kan spegla sig i deras skolgång, men även tankarna om framtiden.  

6.4 Arbetsförmåga 

Förutsättningar för att erhålla ett arbete eller typ av sysselsättning är något som kartläggs 

under elevernas skolgång. Nedan följer ett avsnitt om elevernas arbetsförmåga. 

Kartläggning 

En lärare beskriver att Arbetsförmedlingens representant är engagerad i eleverna, genom 

både besök i skolan och ute på deras APL-plats. Studie- och yrkesvägledaren förklarar att 

eleverna får vara inskrivna på Arbetsförmedlingen under skoltiden för att en kartläggning 

av arbetsförmåga ska kunna göras. Om kartläggningen visar att eleven inte besitter ar-

betsförmåga görs en ansökan om daglig verksamhet hos socialförvaltningen. En lärare 

tillägger att det inte enbart är Arbetsförmedlingen som undersöker elevernas arbetsför-

måga, Försäkringskassan och skolan gör också ett uttalande i saken. En elev som går 

fjärde året berättar att en representant från Arbetsförmedlingen besöker deras praktik-

platser;  

“Han är här ibland, sen har han kommit ut en eller två gånger på praktikplatsen...för att se hur vi ar-

betar...det blir ju lättare för honom” (Elev).  

Diagnosen kan begränsa 

Diskussioner i anknytning till framtida arbeten menar en lärare att eleverna kallar sin 

sysselsättning för jobb oavsett om det är bidrags baserat eller om daglig verksamhet är 

aktuellt. Läraren menar att det låter trevligare att kalla det jobb. Den andra läraren trycker 

på att eleverna väldigt gärna vill ha ett arbete. En utmaning ligger i att det ibland krockar 

med deras ork och uthållighet. Vissa av eleverna har ADHD vilket gör att de har det 

svårt att orka med en åtta-timmars arbetsdag. Lärarna menar att det ligger i deras intresse 

att möta eleverna så långt det går;  
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“A & O är ju att de här eleverna byggs upp och ska försöka klara av att jobba ute med lönebidragsan-

ställning, det är ju målet” (Lärare). 

6.5 Inför framtiden 

I detta avsnitt diskuterar eleverna beträffande deras drömjobb och målsättningar inför 

framtiden. 

Planering 

Flertalet elever vill arbeta inom barnomsorgen, en annan vill bli cellolärare, men yrken 

som golfspelare, konditor och viltmästare uppkommer även som drömyrken bland ele-

verna. Några elever uttrycker en önskan om att vidareutbilda sig och flytta hemifrån efter 

skolan. En av lärarna berättar att elevernas längtan, drömmar och förhoppningar är att 

kunna erhålla ett arbete och att försörja sig själva ‘precis som alla andra ungdomar’. I det 

ingår även att skaffa sig en bostad och allt som hör till, och läraren menar att eleverna 

klarar det med lite stöd och hjälp. Eleverna har diskuterat sina framtidsplaner och dröm-

mar med antingen personal på skolan, som kurator, skolsköterska, studie- och yrkesväg-

ledare eller med föräldrar. En elev berättar att Arbetsförmedlingens representant varit be-

hjälplig, medan en annan elev valt att inte diskutera med någon, utan håller planerna för 

sig själv. När vissa elever diskuterar om jobbsökande berättar de att personalen på skolan 

uppmanat dem att knyta kontakter med arbetsplatser under skolgången för att kunna an-

vända dessa efter avslutad utbildning.  

Vid diskussion om framtiden med eleverna framkommer planer om sommarjobb hos 

vissa elever, varav en elev önskar jobba på den förskola hen tidigare utfört sin APL. En 

annan elev berättar att hen arbetar extra under skoltiden och därför inte varit intresserad 

av att prata med studie- och yrkesvägledaren än. Studie- och yrkesvägledaren återger att 

elevernas drömmar inte alltid är realistiska, men poängterar att det gäller för alla männi-

skor. En av lärarna diskuterar elevernas drömmar som följande;  

“De har väldigt mycket önskemål och stora ambitioner så det är kul och bra...” (Lärare).  

Ett riktigt jobb 

Studie- och yrkesvägledaren återberättar att en del elever, i detta fallet kvinnliga, känner 

sig frustrerade och känner oro kring det faktum att de studerar en fyraårig utbildning, 

och ändå inte “blir något”. Trots att de lär sig och får mycket färdigheter under sin ut-

bildning blir de varken undersköterska, barnskötare eller kan vidareutbilda sig till sjuk-

sköterska på Högskola. En av eleverna berättar;  

”Jag vill inte vara på daglig verksamhet, jag vill ha ett riktigt jobb med bra betalt” (Elev).  

Vidare berättar läraren att hen försöker uppmuntra eleverna och inte trycka ner deras 

drömmar när de är orealistiska. Studie- och yrkesvägledaren nämner att eleverna emel-

lanåt pratar generellt om framtiden, medan andra gånger sker samtalet i ‘skarpt läge’. 
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Skulle elevens syn på framtiden vara orealistisk, berättar studie- och yrkesvägledaren be-

tydelsen av att plocka ner drömmarna och försöka förvandla dem till realistiska mål.  

6.6 ”Som alla andra” 

Särskole- begreppet undviks 

Lärarna trycker på att begreppet särskola undviks till största möjliga mån eftersom det är 

ett laddat ord, samt att eleverna inte är särskilt förtjusta att studera på särskola. En av lä-

rarna fortsätter;  

“De vill ju vara precis som alla andra, då kan det vara tufft att bli stämplad att gå i särskola” (Lä-

rare).  

Den andra läraren poängterar att de elever som studerar på särskola är ‘precis som vem 

som helst’ och att det inte är något speciellt med dem. Det speciella är i så fall att ele-

verna är i behov av ett lägre inlärningstempo menar läraren. Lärarna påstår att problem 

som kan uppstå för elever som studerar något av de nationella programmen är att de ‘ser 

ut som alla andra’, vilket kan göra skolgången och livet i allmänhet tufft för dem.  

Förstå sin funktionsnedsättning 

En av lärarna berättar om stödet till elevernas handledare på APL:en, eftersom de emel-

lanåt uttrycker oro till följd av att eleverna studerar på särskola. Studie- och yrkesvägleda-

ren uttrycker att det kan finnas en problematik i att föräldrar inte vill se sitt barns be-

gränsningar och fortsätter berätta;  

“...inte alltför sällan som föräldrarna själva också har en utvecklingsstörning” (Studie- och yrkesväg-

ledare). 

Vad gäller för eleverna att inse och förstå sin funktionsnedsättning menar en av lärarna 

att det emellanåt kan vara väldigt jobbigt. Läraren hävdar att när en elev som studerar 

tredje året inte förstår varför hen studerar i särskola, tolkar läraren det som att skolan inte 

riktigt nått hela vägen fram till eleven. Läraren påstår att man åtskilliga gånger missbedö-

mer elevers färdigheter, vilket kan leda till att både samhället i stort och APL- platsen 

ställer alltför höga krav och förväntningar på eleverna. Studie- och yrkesvägledaren be-

skriver att en elev till en början kan få ett bra omdöme på sin APL. Omdömet kan senare 

visas inte bedömdes efter elevens aktuella arbetsförmåga, utan bedömdes vara ‘duktig’ 

med tanke på att eleven studerade i särskola. Därav menar en av lärarna att det är av be-

tydelse att stötta handledare på APL-platsen för att kunna möta misslyckanden som kan 

uppstå för eleven. Samma lärare beskriver även att man försöker hitta en balans mellan 

att styra i hög omfattning i början av APL:en, samtidigt som man försöker lyssna på ele-

vernas önskemål. Studie- och yrkesvägledaren berättar även att antalet elever med ut-

ländsk bakgrund har ökat genom åren och där flertalet föräldrar saknar insikt i vad den 

svenska särskolan innebär. Då gäller det för gymnasiesärskolan att försöka förklara och 

tydliggöra att en utvecklingsstörning och studera i särskola inte är detsamma som att 
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hamna på institution. Utmaningen ligger i att bevisa motsatsen och skapa förståelse för 

vad eleven erbjuds.  

Integrera i skolan 

En av lärarna lyfter fram att i den gymnasiesärskolan hen arbetar, försöker man i största 

möjliga mån integrera med resten av skolan. En aspekt som möjliggör för integrering är 

att gymnasiesärskolan har samma rektor som övriga program och hen uppfattar det som 

att eleverna uppskattar att gymnasiesärskolan följer resterande skolans agenda och pro-

gram. Läraren anser samtidigt att det är nyttigt att eleverna har lektioner med lärare från 

gymnasieskolan och inte enbart med lärare från gymnasiesärskolan. Hen tror att det kan 

leda till att eleverna interagerar och tar ännu mer plats på skolan.  

7. Analys och Diskussion 

Nedan följer ett avsnitt som analyserar och diskuterar studiens resultat i relation till tidi-

gare studier och de teoretiska utgångspunkterna handlingsteori/- utrymme. Avsnittet dis-

kuteras samt i relation till studiens syfte; att undersöka hur unga individer med intellektu-

ell funktionsnedsättning under skoltiden förbereds för arbete och olika typer av syssel-

sättning efter avslutad utbildning inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan.  

Avsnittet presenteras i kategorierna; “ Skolpersonalens förberedelser och dilemman med 

gymnasiesärskolan”, “Främjande förberedande moment”, och ”Elevernas handlingsför-

måga i relation till förberedande moment”. 

7.1 Skolpersonalens förberedelser och dilemman med gymnasie-

särskolan  

Tidigare studier inom gymnasiesärskolan skildrar två olika perspektiv på utmaningar, det 

sker reflektion om vad som är lämpligt för eleverna, samtidigt som det finns en vilja att 

skydda eleverna från misslyckanden (Molin 2004). Studiens resultat visar att eleverna 

ibland behöver guidning vad gäller deras framtid. I de fall elevernas syn på framtiden är 

orealistisk är det av vikt att diskutera fram realistiska mål. Den professionellas handlings-

utrymme visar sig genom att hantera hjälp och kontroll i samma handling vilket kan 

skapa ett dilemma (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Elevernas förmåga att 

handla i vissa situationer formas efter hur väl de lever upp till omvärldens ‘givna’ standar-

domständigheter (Nordenfelt 2004). Det finns tidigare studier som menar att uppföljning 

av elever är centralt, samt att fokus borde ligga på ett långsiktigt stöd för elever med olika 

typer av funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet 2014a). Studie- och yrkes-

vägledaren och en av lärarna berättar att det händer att före detta elever hör av sig och 

ber om hjälp. Trots att det ligger utanför deras yrkesansvar ställer de upp och är behjälp-

liga. Uppföljningen som förekommer är inte något som redovisas i arbetet berättar en av 

lärarna, utan den görs av medmänskliga skäl. Lipsky (2010) redovisar för dilemmat när 

yrkesverksamma möter klienter, samtidigt som deras handlingsutrymme är begränsat till 
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de ramar organisationen sätter för yrkesutövares uppdrag. Uttalandet kring uppföljnings-

ansvar ovan menar vi även kan styrkas av rapporten Vägar till arbete som menar att per-

sonal på skolor kan ha svårigheter att arbeta med samverkan, vilket kan bero på att det 

inte finns något formellt överlämningsansvar för elever med särskilda behov (Myndig-

heten för delaktighet 2014b). Den amerikanska studien där professionella uppskattar att 

elever saknar inflytande och kunskap om samhällets resurser och sociala färdigheter (Rie-

sen, Morgan, Schultz & Kubferman 2014) anser vi styrker studie- och yrkesvägledaren 

uttalande om en önskan om ett vidare stöd i form av överlämning för eleverna efter av-

slutad utbildning. En central plats dit eleverna kan vända sig vad gäller ansökningar och 

funderingar. En individ kan ha större eller mindre förmåga och tillfället kan vara mer el-

ler mindre möjligt för individen (Nordenfelt 2009). För en god övergång till arbete och 

sysselsättning behövs samverkan mellan skolorna och bland annat Arbetsförmedlingen 

(Skolverket 2013), eftersom utebliven samverkan kan resultera till ett minskat stöd för 

eleven (Myndigheten för delaktighet 2014b).  

Det sociala arbetet omfattas av olika former av handledning och bemötande som syftar 

till att maximera klientens autonomi (Lipsky 2010). Som beskrivs tidigare i diskussionen 

kan skolpersonalen främja för att utöka elevernas självbestämmande. Samtidigt ser vi en 

motsägelse till det i studiens resultat som visar att skolan skapar en skyddad verkstad för 

eleverna med den stora mängd stöd som erbjuds. I studie- och yrkesvägledarens reflekt-

ioner framkommer det att skolan bäddar för mycket för eleverna, vilket gör det tufft för 

dem när de slutar. En tidigare studie stärker elevernas position och menar att elever som 

har specialpedagogisk undervisning kan begränsas i social kompetens och social interakt-

ion med andra. Vidare visar studier att elever som läser på gymnasieskolan har större 

chans till social inkludering och minskad risk för exkludering i början av vuxenlivet, jäm-

fört med elever i behov av specialpedagogisk undervisning (Kvalsund & Velsvik Bele 

2010). Nordenfelt (2004) talar för att en bra yrkesutbildning ska förbereda individen för 

olika slags situationer som de ställs inför. I studiens resultat framkommer det att elever 

ibland har svårt att förstå sin funktionsnedsättning, och när eleverna utåt sett är ’precis 

som alla andra’ kan det skapa problematik och missförstånd. Dilemmat förknippar vi 

med det som vidare sägs i studiens resultat, att elever känner viss frustration att läsa fyra 

år på gymnasiesärskolan, när de ‘ändå inte blir något’ efter avslutad utbildning. En tidi-

gare studie inom ämnet visar att elevernas framtidsambitioner minskar när de inser att de 

inte är kvalificerade att studera vidare på högskola. Vidare beskriver studien hur elever 

från gymnasiesärskolan distanserar sig från en identitet kopplad till att vara avvikande 

och annorlunda och att de strävar efter ‘normala livsmönster’ (Molin 2008). För att ele-

verna ska ha praktiska möjlighet till handling krävs förmåga och tillfälle, eftersom för-

mågan varierar från individ till individ (Nordenfelt 2009). Tidigare studier av elever i 

gymnasiesärskolan visar på en medvetenhet hos dem angående de fördomar som kan exi-

stera i anknytning till elever och särskolan, vilket genererar i att många elever tar avstånd 

från begreppet särskola (Mineur 2013). Resultatet i vår studie menar vi bekräftar av-

ståndstagandet från ‘sär’- begreppet, då lärarna förklarar att begreppet särskola används i 

minsta möjliga mån. Eleverna vill betraktas som ‘alla andra’ och inte bli stämplade sett till 

deras skolform.  
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De intervjuade lärarna skildrar även att det arbetssätt som fungerar bäst för eleverna är 

också så man försöker jobba, eftersom lärarna poängterar att man inte vill jobba emot 

dem. Lärarna nämner att skolan vill anpassa så att eleverna lyckas. De fortsätter berätta 

och menar att eleverna ibland ifrågasätter varför de studerar i gymnasiesärskola eftersom 

de klarar och förstår allt och då menar en av lärarna att skolan inte har nått hela vägen 

fram till eleven. I diskussioner med en av lärarna med anknytning till framtida arbeten 

blir det även uppenbart att eleverna kallar sin sysselsättning för jobb oavsett om den är 

bidragsbaserad eller om daglig verksamhet är aktuell. Vår tolkning av de två oberoende 

uttalanden ovan är om skolan har varit otydlig med vad gymnasiesärskolan innebär, vad 

den syftar till för eleverna eller vad avslutad utbildning har för förutsättningar efter avslu-

tad utbildning. I det dagliga arbetet på nivå med eleverna ges de professionella utrymme 

att bestämma vilken sort, samt mängd och kvalitét på de insatser organisationen erbjuder 

(Lipsky 2010). Vår andra tolkning är som även resultatet verifierar, att problemet ibland 

kan vara att eleverna inte förstår sin funktionsnedsättning och därmed inte sina begräns-

ningar.  

7.2 Främjande förberedande moment  

Från resultatet av studien ser vi att gymnasiesärskolans reform öppnat upp för större 

möjligheter för eleverna, då fokus bland annat riktats mot ett kunskapsinriktat lärande 

och kvalité på utbildningen. Vi ser att det skapar betydelse för utveckling på individnivå, 

men även på en samhällsnivå, eftersom det kan minska risken för att målgruppen blir ex-

kluderade i samhället. Den har även gett möjlighet för elever att växla mellan nationellt- 

och individuellt program, samt öppnat upp för möjligheten att läsa kurser i gymnasiesko-

lans program (Skolverket 2013), vilket på så sätt kan leda till att elevernas handlingsut-

rymme vidgas. En del av reformens kvalitetshöjning innefattar omorganiserande av de 

nationella programmen, som nu består av nio olika yrkesinriktningar (Skolverket 2016). 

Det visar sig att eleverna i vår studie vid sökandet till gymnasiesärskolan hade ett fåtal 

olika nationella program att välja mellan. Möjligheterna för eleverna att välja inriktning 

ser vi begränsas av det utbud som erbjuds. En tidigare studie gjord utifrån elevernas per-

spektiv visar på betydelsen att vara intresserad av den yrkesinriktning man väljer, ef-

tersom den ligger till grund för elevens framtida arbete (Einarsson 2014). Det begränsade 

utbudet av nationella program menar vi hämmar elevernas förutsättningar att erhålla ett 

arbete eller annan sysselsättning.  

Studie- och yrkesvägledaren förklarar att eleverna får vara inskrivna på Arbetsför-

medlingen redan under skoltiden. Arbetsförmedlingens representant är engagerad i ele-

verna och kartlägger deras arbetsförmåga under studietiden, både i skolan och ute på 

APL. Dessa förberedelser uppfattar vi har ett samband till möjligheter för ett ökat hand-

lingsutrymme och större chans att erhålla ett arbete för eleverna efter avslutad utbildning. 

Samt möjligheter att integreras i samhället på deras villkor efter avslutad utbildning. Men 

i vissa fall är det inte nog att en individ både är villig, kompetent och dessutom helt kvali-

ficerad för att utföra en handling. Det krävs även ork och styrka som många gånger sak-
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nas när ohälsa förekommer (Nordenfelt 2009). Vilket bekräftas i resultatet när en av lä-

rarna berättar att en utmaning ligger i att vissa elever har ADHD, vilket kan göra det 

svårt för dem att orka med en åtta-timmars arbetsdag.  

Studiens resultat visar även på att lärarna försöker slussa in eleverna på arbetsplatser de 

har önskemål om och kan tänkas utföra praktik, vilket kan relateras till att friheten och 

ansvaret hos de professionella och hur de hanterar handlingsutrymmet som ges i en situ-

ation (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Eleverna berättar samtidigt att de får 

hjälp att söka praktikplats och vissa elever menar att de får utrymme att söka själva. Ele-

verna har tillgång till fysiska resurser (Nordenfelt 2004) och är villiga att genomföra 

handlingen (Nordenfelt 2009), samt att omgivningen, i detta fall lärarna ger tillfälle till 

praktisk handling (Nordenfelt 2004). Studiens elevintervjuer visar på olika stort hand-

lingsutrymme, vilket kan kopplas till att varje elevs förmågor och svårigheter skiljer sig 

(Hildén 2013), men kan även associeras med tidigare studier som pekar mot att elevernas 

grad av handlingsutrymme speglar sig i relationen mellan personal och elev (Mineur 

2013). Vissa elever berättar om hur lärarna råder dem att använda sina personliga kontak-

ter när de ska söka APL-plats och uppmanas därför att vända sig till arbetsplatser där de 

känner någon. Tankegången ovan uppmärksammas i rapporten Vägar till arbete, där 

samverkan med externa parter utanför skolan nämns med ändamål att elever ska kunna 

planera tiden efter avslutad utbildning och att underlätta övergången från skola till arbets-

liv eller vidare studier (Myndigheten för delaktighet 2014b). Enligt Nordenfelt (2004) 

handlar det tidigare resonemanget om att i olika situationer hitta kompensationsmöjlig-

heter för att individen ska kunna genomföra en specifik handling.  

Nivån på gymnasiestudierna grundlägger och utvecklar färdigheter och på så sätt öppnar 

upp för framtida yrkes- och utbildningsvägar (Lindqvist 2012), vilket styrker studiens re-

sultat när eleverna berättar om valmöjligheten att kunna omvandla en teoretisk kurs till 

praktik i skolan. Eleverna kan också välja om de vill utföra sin APL på en och samma 

plats eller om de vill dela APL-perioden på flera platser. Tidigare studier belyser också att 

lärarnas roll stundtals kännetecknas som fostrande, bekräftande och hjälpande. Stödet 

uppskattas av eleverna och några av dem berättar om att deras inflytande i skolan har sin 

grund i lärarnas omtanke om dem (Mineur 2013). När eleverna har valmöjlighet, samt ges 

tillfälle till att bland annat kunna besluta om vart APL:en ska utföras skapas en praktisk 

möjlighet till handling (Nordenfelt 2009). Det är av vår tolkning att lärarnas förhållnings-

sätt, samt att tid avsätts för varje elev skapar möjlighet för dem att bredda sitt handlings-

utrymme. Eftersom eleverna i vårt resultat påpekar att de har stort utrymme att testa sa-

ker själva, som att söka APL-plats, boka in möten samt valmöjlighet att påverka vart man 

vill utföra sin APL, är det vår tolkning att deras förberedelser under skoltiden gör att de-

ras självbestämmande och handlingsutrymme kan breddas. Det stärks av vad både lärare 

och studie- och yrkesvägledare säger, då man försöker anpassa så många mål som möjligt 

i kurserna för eleverna. Mineur (2013) har kommit fram till en liknande ‘slutsats’ då hon 

menar att hur stort handlingsutrymme eleven tillåts ha beror på det förhållningssätt som 

föreligger mellan elev och personal.  
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7.3 Elevernas handlingsförmåga i relation till förberedande moment  

Elever som tidigare studerats lyfter fram bland annat karaktärsämnena och APL:en som 

värdefulla (Einarsson 2014). De förberedelser som görs inför arbete och APL i skolan 

fokuserar främst på teoretiska delar för att eleverna senare ska kunna applicera kun-

skapen i praktiken. APL:en är en fördel för eleverna som menar att många kurser stöttar 

praktiken. Det är av vår tolkning att samtliga undersökta individer i studien som kommer 

i kontakt med eleverna dagligen, påpekar att det mest betydelsefulla förberedande mo-

mentet för eleverna i gymnasiesärskolan är APL:en. Vi ser ett samband med evidens som 

finns på området där elever med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att er-

hålla och bibehålla sysselsättning efter avslutade studier (Riesen, Morgan, Schultz & Kub-

ferman 2014). Därav är det vår uppfattning att det är av betydelse att eleverna får skapa 

sig yrkesanknytning redan under skoltiden. Lärarna önskar mer APL i skolan, vilket kan 

ställas mot att det är organisationens uppdrag som beslutar om hur stort utrymmet är för 

den enskilde (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Under intervjuerna med lärarna och studie- och yrkesvägledaren samtalas det om APL:en 

och vilka möjligheter den kan leda till med entusiasm i rösten. Ett hinder som kan upp-

komma i samband med utbildningen och kunskap kring övergångsprocessen från skola 

till arbetsliv är att lärare inte har tillräckligt med kunskap eller utbildning för att kunna ge-

nomföra läroplaner. Samt att utbildningen som förläggs på arbetsplatser sker för sent i 

utbildningen för eleverna (Riesen, Morgan, Schulz & Kubferman 2014). Denna aspekt av 

hinder var inget som synliggjordes under intervjuerna med studie- och yrkesvägledaren 

eller lärarna, snarare tvärt om. Förhållningssättet gentemot eleverna och deras utbild-

ningsbakgrund tolkar vi istället möjliggör för god förberedelse inför elevernas vuxenbli-

vande efter avslutade studier. En av lärarna menar dock att det gynnar att mestadels av 

APL-tiden läggs under årskurs fyra för att eleven ska komma in i arbetsrutiner och visa 

upp sig på arbetsplatsen. Om detta upplägg gynnar eller stjälper eleven var inget som dis-

kuterades vidare under intervjun, så vi kan bara tolka därefter. Nordenfelt (2004) menar 

att en yrkesutbildning ska förbereda för olika slags situationer en individ kan ställas inför. 

Den ska även leda till kompetens innehållande teoretisk och praktisk kunskap, samt 

skicklighet att kunna genomföra en handling. Eleverna får den teoretiska kunskapen i 

skolan, och den praktiska kunskapen förläggs i form av APL främst under elevernas sista 

år på gymnasiesärskolan. Sett till vårt resultat menar vi att ett sådant upplägg kan be-

gränsa vissa elevers handlingsutrymme. En elev kan besitta den teoretiska och praktiska 

kunskapen att genomföra en handling, men samtidigt som vårt resultat visar att vissa ele-

ver är i behov av ett lägre inlärningstempo besitter eleven eventuellt inte den skicklighet 

som krävs för att kunna utföra handlingen. Det kan också kopplas till en av lärarnas öns-

kan om att eleverna hade behövt mer praktisk förberedelse i form av APL. Vi menar att 

om det skulle införas att mestadels av tiden inte skulle förläggas under årskurs fyra.  

För att elever som studerar på gymnasiesärskolan ska inkluderas i samma utsträckning 

som andra elever i olika sammanhang krävs en attitydförändring (Mineur 2013). Utifrån 

vår insamlade empiri är det av vår uppfattning att lärarna och studie- och yrkesvägledaren 

tar avstånd från ’sär’- begreppet, då det har en negativ klang och något som eleverna inte 

vill förknippas med. Flertalet tidigare studier påtalar samma problematik, då eleverna är 
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medvetna om de fördomar som föreligger med skolformen (ibid.) samt att de inte vill ka-

tegoriseras eller identifieras utifrån skolformen (Molin 2008). En önskan om distansering 

till särskolan främst hos kvinnliga elever som Mineur (2013) belyser bekräftas i vår studie 

av studie- och yrkesvägledaren som berättar hur kvinnliga elever uttrycker frustration 

kring avsaknad att kunna läsa vidare på högskola. Vår tolkning är att de kvinnliga ele-

verna upplever begränsning i sitt handlingsutrymme vad gäller tankar kring framtiden, 

jämfört med de manliga eleverna i studien baserat på studie- och yrkesvägledarens utta-

lande. Begreppet gymnasiesärskola tolkar vi därmed som ett hinder för elevens möjlighe-

ter till förankring på arbetsmarknaden. Att kategoriseras in i ett fack kan leda till särbe-

handling (Molin 2008) och kan begränsa elevernas handlingsutrymme. Samtidigt visar 

vårt resultat på faktorer i skolmiljön som möjliggör för integrering. En av de deltagande 

skolorna i undersökningen har samma rektor för gymnasieskolan som gymnasiesärsko-

lan, och lärare från gymnasieskolan undervisar i särklasserna. De olika skolformerna föl-

jer och deltar också i samma agenda och aktiviteter. Tidigare studier visar att denna typ 

av samverkan minskar fördomar och eleverna får större möjlighet att mötas och se 

varandras likheter istället för skillnader (Mineur 2013). Vår mening är att integrerade 

verksamheter kan minska de fördomar som finns. Om elever med bakgrund i gymnasie-

särskolan får chansen att motbevisa fördomar, kan det vara en avgörande aspekt för ett 

lyckat inträde på arbetsmarknaden. Detta bekräftas i tidigare studier då elever från gym-

nasiesärskolan har en liten chans till social inkludering som ung vuxen jämförelsevis med 

andra gymnasieelever (Kvalsund & Velsvik Bele 2010).  

Sammanfattningsvis ser vi att studien i relation till det sociala arbetets praktik kan använ-

das för att lyfta målgruppen och deras position i samhället. Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kommer i kontakt med det sociala arbetet, då dessa individer är i 

behov av stöd för att få jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället (SFS 1993:387). 

Studien belyser elevernas förberedelser under skoltiden inför kommande arbete och 

sysselsättning. Genom att yrkesverksamma inom socialt arbete kan ta del av studien kan 

elevernas förutsättningar främjas samt handlingsutrymme vidgas, vilket skapar utveckling 

på individnivå. Statistiken visar att fyra av fem står utanför arbetsmarknaden efter avslu-

tad utbildning på gymnasiesärskolan idag (Arvidsson 2016). Om goda förberedelser görs 

under skoltiden kan övergången till arbetsliv och sysselsättning leda till att individer med 

intellektuell funktionsnedsättning får ett lyckat inträde och långvarig etablering på arbets-

marknaden, vilket kan resultera i en lägre arbetslöshet för målgruppen och därmed skapa 

gynnsamma förhållanden på en samhällsnivå. 

7.4 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur unga individer med intellektuell funktionsned-

sättning förbereds under skoltiden för arbete och olika typer av sysselsättning efter avslu-

tad utbildning inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan. Den kvalitativa 

forskningsmetoden gav oss god förutsättning att uppfylla syftet med studien och den var 

lämplig för att kunna svara på studiens frågeställningar.  
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Valet att intervjua elever låg till grund för studiens inifrånperspektiv, då det centrala var 

elevernas upplevelser och erfarenheter, samt att studien gjordes i deras skolmiljö. På så 

sätt kunde studien vinklas och undersöka deras upplevelser och erfarenheter på förbere-

dande faktorer inför kommande sysselsättning och arbetsliv efter avslutade studier på 

gymnasiesärskolan. Urvalet kompletterades med lärare och studie- och yrkesvägledare för 

att kunna skapa en helhet av det studerade området. Det var helheten som söktes för att 

kunna uppnå förståelse och kunskap om ämnet, men även med anledning till att personer 

med en intellektuell funktionsnedsättning ibland kan ha svårt att förmedla berättande och 

utförliga svar (Hildén 2013). Lärarna valdes ut eftersom de hade en nära anknytning till 

eleverna som undersöktes. Studie- och yrkesvägledaren som intervjuades för studien val-

des då hen inriktar sig mot gymnasiesärskolan i sin tjänst. En styrka med denna studie är 

att elevernas perspektiv på förberedelser under skoltiden inför arbete eller sysselsättning 

togs i beaktning. Samt att lärare och studie- och yrkesvägledares perspektiv involverades 

för att dels skapa en helhet, men också för att säkerställa om elevernas uppfattning och 

erfarenheter stämde överens med skolpersonalens utsagor.  

En kvalitativ forskningsmetod valdes, då en kvantitativ metod inte var ett alternativ för 

studien. Kvantitativ metod fokuserar mer på ‘hårddata’ såsom antal, summa och diffe-

rens. Studien hade kunnat syfta till att utföra en beräkning av elevernas nöjdhet i skolan, 

men det ansågs inte berättade något om elevernas egna upplevelser och erfarenheter i 

gymnasiesärskolan (Ahrne & Svensson 2011). För att kunna studera något så subjektivt 

som individers erfarenheter och upplevelser var det av betydelse att forskarna och inter-

vjupersonerna förstod varandra och samtalade på lika villkor (ibid.). Valet att använda 

gruppintervjuer som insamlingsmetod för eleverna var i första hand med hänsyn till det 

maktförhållande som kan uppstå vid ett intervjutillfälle, samt att gruppinteraktionen 

gjorde det lättare för intervjupersonerna att uttrycka sig vid känsliga samtalsämnen 

(Kvale & Brinkmann 2014). Tanken var att skapa en avslappnad stämning genom att sitta 

tillsammans i grupp där forskarna kunde kontrollera samtalsämnena. Eftersom en per-

sonlig intervju emellanåt kan påminna om ett enkelriktat samtal (ibid.). I de gruppinter-

vjuer som utfördes upplevdes att eleverna i en av intervjuerna gav mer personliga och ut-

förliga svar i större utsträckning, jämfört med den andra gruppintervjun. Där gav ele-

verna istället korta ja- och nej svar, samt att de ofta höll med föregående. Trots korta svar 

upplevdes mättnad efter de utförda intervjuerna, vilket anses utgöra ett representativ re-

sultat (Ahrne & Eriksson- Zetterquist 2011). Genom att ställa raka och konkreta frågor 

kunde eleverna lättare följa med i intervjuernas samtalsämnen. Vissa stängda frågor före-

kom i elevernas intervjuguide, med en tanke om ställa följdfrågor som kunde skapa dis-

kussioner med de intervjuade eleverna.  

Utmaningar i att intervjua individer med intellektuell funktionsnedsättning är förmågan 

att som forskare kunna tolka det som beskrivs ur individens perspektiv (Barron 1999), 

samt utmaningen att inte få upprepade svar från intervjupersonerna. Istället försökte ele-

vernas personliga åsikter och tankar skildras i anknytning till frågorna som ställdes, trots 

att det förekom ledande personligheter i intervjuerna. Att inte ta hänsyn till maktposit-

ionen vid utförandet av intervjuer med individer med intellektuell funktionsnedsättning 

kan leda till felaktig tolkning, samt att forskaren i lägre grad blir mottaglig för skillnader 
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av möjliga tolkningar (ibid.). Under intervjuernas gång med eleverna togs maktpositionen 

i beaktning. Följaktligen gjordes också en avvägning att det var centralt för studien att 

låta eleverna tala fritt kring förberedelser i gymnasiesärskolan. Det observerades också 

under intervjuernas gång att alla frågor som förberetts inte passade för samtliga yrkeska-

tegorier, som att studie- och yrkesvägledaren bland annat inte är involverad i elevernas 

APL under skoltiden.  

I ett hermeneutiskt arbetssätt måste företeelser och omständigheter förstås i sitt samman-

hang. Alltså får tolkningen likt intervjumetod i sig en svaghet eftersom den är beroende 

av sin miljö och måste sättas in i sitt sammanhang (Ahrne & Eriksson- Zetterquist 2011). 

Det var därför svårt att ha ett objektivt förhållningssätt under intervjuerna. Tolkningen 

tenderar att utgå från forskarna, deras erfarenheter, upplevelser och fördomar, tillsam-

mans med känslor som kan utvecklas vid intervjutillfället (Nyström 2008). Samtidigt 

måste man ha förståelse för att hermeneutiken inte eftersträvar en absolut sanning (Öd-

man 2007). Innehållsanalys valdes ut av de anledningarna att tillvägagångssättet gjorde 

det enkelt att skapa en helhetsbild av texterna från intervjuerna och att den gav bra ut-

gångsläge inför redovisningen av resultatet. En svaghet med innehållsanalys är att den är 

tidskrävande (Granheim & Lundman 2004). Ytterligare en svaghet med studien är att 

maktaspekten mellan skolpersonalen och elever inte undersöktes, vilket forskarna anser 

vara en aspekt som kan begränsa elevernas handlingsutrymme. Handlingsteori- och 

handlingsutrymme som teorier valdes för att analysera resultatet tillsammans med tidigare 

studier dels för att den skapade en helhetsbild av det studerade området. Teorierna 

gjorde även det möjligt att analysera lärare och studie- och yrkesvägledare, samt eleverna 

ur olika perspektiv.  

7.4.1 Studiens tillförlitlighet 

Gällande studiens tillförlitlighet är det av vår uppfattning att de svar som uppkom under 

intervjuerna fanns där oberoende våran tolkning i processen. En oberoende forskare 

hade kunnat få liknande svar om individen hade utgått från undersökningens intervjugui-

der. Frågorna formulerades för att vara så tydliga och konkreta som möjligt. En avväg-

ning gjordes för att få med all information, samtidigt som frågorna inte skulle vara för 

långa eller svåra (Denscombe 2009). Då vi nekades ljudinspelning vid en intervju uteblev 

tonlägen, pausar och andra eventuella företeelser vid transkriberingen. Trots dessa ute-

blivna tolkningsmöjligheter upplever vi inte att det påverkat studiens resultat. Överför-

barheten för denna studie är svår att uppnå sett till urvalet för undersökningen eftersom 

den är begränsad till endast två gymnasiesärskolor i södra Sverige, men även för att stu-

dien är beroende av forskarnas tolkningar (ibid.). Studien är främst av lokalt intresse, ef-

tersom enbart två gymnasiesärskolor undersöktes, men samtidigt är skolformen en del av 

det svenska skolväsendet vilket gör att studien skulle kunna överföras till andra omgiv-

ningar för skolformen i Sverige. Objektivitet hänvisar till frånvaron av snedvridning i 

forskningen. Data produceras genom det sätt varpå de tolkas och används av forskaren. 

Detta får konsekvenser för möjligheten till objektivitet (ibid.). Under intervjuerna för-

sökte vi som författare upprätthålla en neutral position och inte ställa ledande frågor. Ett 

objektivt förhållningssätt eftersträvades även under analysen av resultatet. Vi är dock 
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medvetna om att studien inte är fri från inverkan från oss som har genomfört forsk-

ningen, eftersom kvalitativ data alltid är en skapelse av en tolkningsprocess (ibid.). Studi-

ens trovärdighet är inte lätt att bedöma med hjälp av ovanstående, eftersom det är prak-

tiskt taget omöjligt att kopiera en social inramning. Men vi menar att forskningsproces-

sen är tydligt redogjord och det är enkelt för läsaren att ta del av de metodval som gjorts. 

Återkoppling till fältet gjordes genom att vi som författare kontaktade en lärare och stu-

die- och yrkesvägledaren för studien via mejl och bad om komplettering och synpunkter 

från intervjun som hade genomförts (Svensson & Ahrne 2011). Intervjumetoden- och 

designen var lämpliga till studiens ämne och syfte, samt att frågorna som ställdes under 

intervjuerna var passande för studiens ändamål. Något som hade kunnat gjorts an-

norlunda i studien är om möjligheten hade funnits att jämföra de studerade skolorna med 

andra skolor från ett annat län i Sverige, för att kunna studera likheter och skillnader för 

eleverna i deras förberedelser under skoltiden inför kommande arbetsliv och sysselsätt-

ning. 

7.5 Slutsats 

Studien syftade till att undersöka hur unga individer med intellektuell funktionsnedsätt-

ning under skoltiden förbereds för arbete och olika typer av sysselsättning efter avslutad 

utbildning inom de nationella programmen på gymnasiesärskolan. Frågeställningarna 

som formulerades för att uppnå syftet var, på vilka sätt förbereder lärare samt studie- och 

yrkesvägledare eleverna inför tiden efter avslutad utbildning? Vilka förberedande mo-

ment tar eleverna del av under sin utbildning? och hur upplever eleverna i gymnasie-

särskolan att de förbereds inför tiden efter avslutad utbildning? Resultatet för studien vi-

sar att lärarna och studie- och yrkesvägledaren lägger stort fokus på varje enskild elev, 

och anpassar undervisningen och stödet därefter. För att kunna förbereda eleverna försö-

ker de hjälpa och inte stjälpa, samtidigt som de vill utmana eleverna för att de ska utveck-

las. Trots den stora mängd hjälp och stöd eleverna får i skolan föreligger ett kunskapsin-

riktat fokus på utbildningen.  

Resultatet visar vidare att APL (arbetsplats lärandet) är av stor betydelse i de förbere-

dande moment eleverna tar del av under skoltiden och mycket av undervisningen kopp-

las till elevernas APL. De förbereds även genom kartläggning som utförs under skolti-

den, där deras arbetsförmåga beskrivs för en gynnsam övergång till arbetslivet. Eleverna 

upplever APL:en som värdefull för deras förberedelser inför arbetsliv och annan syssel-

sättning och de ser sin mentor som betydelsefull i skolan.  

Studiens slutsats visar på goda förberedelser under skoltiden för unga individer med in-

tellektuell funktionsnedsättning. Det framkommer att arbetsplats lärandet (APL), samt 

ett anpassat stöd efter varje individs förmåga är betydelsefulla för elevernas övergång 

från skola till arbetsliv eller annan sysselsättning. För att kunna säkerställa en god arbets-

matchning inför framtiden är det av betydelse att lärare och annan personal som är av re-

levans i processen vid övergången uppmuntrar unga vuxna med intellektuell funktions-

nedsättning att uttrycka sina önskningar avseende sysselsättning efter skoltiden (Hol-

werda, Van der Klink, de Boer, Groothoff & Brouwer 2013). Två av LSS-lagens 
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(1993:387) mål är främja jämlikhet och full delaktighet i samhällslivet samt möjligheten 

att leva som alla andra. Att inte få möjlighet att inkluderas i samhället kan skapa sociala 

problem för både individen och samhället i stort. Det pågående arbetet med att integrera 

eleverna i samhället, samt att elever vill ta avstånd från ’särskole’-begreppet är något som 

vi anser borde lyftas till en högre nivå. För hur ska annars eleverna kunna skaffa sig ett 

arbete eller sysselsättning om de blir klassificerade och kategoriserade att vara avvikande.  

7.5.1 Vidare forskning 

Vi anser att studier som fokuserar på ett inifrånperspektiv som speglar elevernas syn på 

det studerade området skulle behöva forskas på. Utifrån vårt resultat framkommer det att 

elever inte vill identifieras med att studera i särskola. ‘Sär-begreppet’ uppkommer i flera 

sammanhang under intervjuerna som en aspekt som kan påverka elevernas skoltid och 

deras vuxenblivande så därför hade det varit intressant att göra en studie baserad på det. 

Forskning som fördjupar sig på om hur väl verkligheten i gymnasiesärskolan stämmer 

överens och förhåller sig till målsättningar och regelverk som Skolverket och andra myn-

digheter sätter upp tror vi hade varit en givande studie för området.  
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Barron, K. (1999). Ethics in qualitative social research on marginalized groups. Scandina-

vian journal of disability research, 1:1, ss. 38-49. DOI: 10.1080/15017419909510736.  

Bergmark, Å. (1998). Nyckelbegrepp i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.   

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
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A. Missivbrev 

 

Hur förbereder gymnasiesärskolan elever för arbete och sysselsättning efter skoltiden? 

Vi heter Erika Brinkesjo ̈ och Sofia Fredriksson och la ̈ser programmet Organisering och ledning av arbete 

och välfa ̈rd med inriktning mot social arbete på Högskolan i Halmstad. Vi läser just nu va ̊r sista termin och 

ska skriva ett examensarbete som syftar till att underso ̈ka hur unga individer med intellektuell funktions-

nedsa ̈ttning under skoltiden förbereds fo ̈r arbete och sysselsa ̈ttning efter avslutad utbildning på gymnasi-

esa ̈rskolan.   

Vi önskar att komma i kontakt med fem elever, en la ̈rare och en studie- och yrkesva ̈gledare på er skola. 

Tanken är att en gruppintervju ska genomfo ̈ras tillsammans elever som är o ̈ver 18 år som studerar pa ̊ 

na ̊got av de nationella programmen, samt vars en individuell intervju med en la ̈rare, respektive studie- och 

yrkesva ̈gledare på skolan.   

De individuella intervjuerna och gruppintervjun kommer vara cirka 40-60 min. Underso ̈kningens resultat 

kommer användas i utbildningssyfte, redovisas fo ̈r kurskamrater samt examinatorer vid Ho ̈gskolan i Halm-

stad och vid ett godkännande publiceras och finnas tillgänglig offentligt. 

Medverkan är frivillig och eventuella intervjuer kommer anonymiseras i studien. 

Kontakta oss ga ̈rna vid intresse eller fra ̊gor av att delta i studien. 

Tack på fo ̈rhand! Vänliga ha ̈lsningar  

   

Erika Brinkesjo ̈, eribri14@student.hh.se, 0708 - xx xx xx  

Sofia Fredriksson, soffre14@student.hh.se, 0723 - xx xx xx 

Handledare: Jessica Arvidsson, jessica.arvidsson@hh.se, 035-xx xx xx 
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B. Informationsbrev till eleverna 

   

Till er som studerar pa ̊ gymnasiesa ̈rskolan 

Ungas etablering i arbetslivet är en av regeringens viktigaste fra ̊gor, vilket kan fo ̈rklaras med att politikerna 

arbetar för att sa ̊ många ungdomar som mo ̈jligt ska ha ett arbete efter sin utbildning. Nu vill vi gärna tra ̈ffa 

er för att prata om vad ni elever tycker om eran utbildningen och hur det program ni går fo ̈rbereder er 

inför framtiden och det kommande arbetslivet.  

  

Vi studerar pa ̊ Högskolan ha ̈r i Halmstad och ska skriva en undersökning om eran utbildning. Genom att 

sitta i grupp tillsammans med oss kommer vi göra en sa ̊ kallad gruppintervju fo ̈r att prata om era tankar 

och funderingar kring er utbildning. Det är anonymt att delta i intervjun vilket betyder att inga namn eller 

personuppgifter kommer uppges, vilket gör det a ̈r omo ̈jligt för andra personer att veta att ni varit med pa ̊ 

intervjun. Era tankar och funderingar kommer bara att användas till va ̊r underso ̈kning. När un-

derso ̈kningen sedan är klar kan ni läsa om den pa ̊ internet om ni vill. 

Vi skulle bli väldigt glada om ni vill sta ̈lla upp och hja ̈lpa oss med vår underso ̈kning. 

 

  

Tack på förhand  

Erika Brinkesjo ̈, eribri14@student.hh.se, 0708 - xx xx xx 

Sofia Fredriksson, soffre14@student.hh.se, 0723 - xx xx xx  
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C. Intervjuguider 

Intervjuguide för lärare och studie- och yrkesvägledare 

  

Bakgrund 

Vilken typ av tjänst har du här på skolan?  

Vad har du för utbildning/bakgrund? 

Hur länge har du arbetet på skolan? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i arbetet med eleverna? 

Vilken roll har du i elevernas skolgång? 

Vad är det roligaste med ditt yrke?  

  

Utbildning och praktik 

Kan du berätta om de nationella programmen som erbjuds här på skolan? 

Hur är utbildningen uppbyggd? 

Hur är elevernas APL fördelad under gymnasietiden? 

I vilken utsträckning lyssnar man till elevens önskemål när det gäller deras utbildning och inriktning?  

Upplever du att verkligheten i skolan stämmer överens med de lagar och styrdokument som gymnasie-
särskolan arbetar efter? (reformen 13) Vad är dina åsikter? 

Har du någon uppfattning kring hur den generella fördelningen ser ut mellan tjejer och killar inom pro-
grammen?  

Vilka fördelar har studieupplägget med de nationella programmen anser du?  

Vad tror du är fördelarna med studieupplägget sett ur elevernas perspektiv? 

Om du fick ändra något med studieupplägget vad skulle det vara då? 

  

Samtliga nationella program i gymnasiesärskolan ska förbereda eleverna för ett yrkesliv och en central del i 
utbildning är de arbetsplatsförlagda lärandet. APL innebär att kurser, eller delar av kurser förläggs till ar-
betsplatser. Kraven är större på att APL ska höra ihop med de olika nationella programmen och det är 
programmens ämnesplaner som ska styra innehållet i APL 

I vilken mån har eleverna möjlighet att önska och vara delaktiga i deras utbildning vad gäller val av APL-
plats? 

Hur ser möjligheten ut för eleverna att välja en APL-plats som inte inriktar sig mot deras programinrikt-
ning? 

Hur arbetar du (i stort) med att främja självbestämmande och delaktighet för eleverna? 
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Handledning och stöd 

Vad erbjuder ni för stöd till eleverna i deras förberedelse inför kommande arbete eller annan sysselsättning 
? 

Kan du beskriva hur de nationella programmen presenteras för eleverna inför deras gymnasieval? 

“Elever på gymnasiesärskolan ska enligt skollagen få en för dem anpassad utbildning” 

Hur visar det sig i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna? 

Hur ser det ut med uppföljning av eleven när de avslutat sina studier på gymnasiesärskolan?  

Upplever du någon påverkan från föräldrar/vårdnadshavare angående elevernas utbildning? På vilket sätt? 

Vad finns det för samverkan med olika yrkesgrupper inom skolan? 

Vilka typer av samverkan finns med andra aktörer utanför skolan för att främja övergången från skola till 
arbete och annan sysselsättning?  

Hur går den samverkan till praktiskt? 

  

Synen på framtiden 

Hur uppfattar du att eleverna samtalar om deras framtida sysselsättning efter utbildningen? 

Hur arbetar du med förberedande moment i skolan inför framtiden? Kan du ge exempel? 

Vad gör du för att stötta eleverna i deras drömmar och mål?  

Vilken inställning upplever du att eleverna har inför framtiden generellt? 

Vilken inställning upplever du att eleverna har inför arbete och sysselsättning? 

Uppfattar du att eleverna känner oro eller rädsla inför framtiden generellt? 

Uppfattar du att eleverna känner oro eller rädsla inför arbete och sysselsättning? 

  

TACK! 
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 Intervjuguide för eleverna. 

 

Bakgrund 

Vilket år studerar du? 

Vilket program går du?  

Hur många elever totalt går i eran klass? 

Hur många är tjejer respektive killar? 

  

 

Utbildning och praktik 

Vilka lektioner är roligast? 

Vilka lektioner är tråkigast? 

Förutom lektionerna, vad är det bästa med skolan? 

Finns det något som ni inte tycker är roligt? 

Vart har ni haft praktik?  

Vart önskar ni att praktisera nästa gång?  

Hur tyckte du att det var att arbeta på din praktikplats?  

Vad har varit det bästa/sämsta med praktiken? 

Hur går det till när ni ska på praktik? 

 Vem har hjälpt dig inför din praktikplats?  

Vem har hjälpt dig på din praktikplats? 

  

Handledning och stöd 

Får ni välja fritt vilken praktikplats ni vill ha eller får ni olika val att välja emellan? 

Pratar ni i skolan om vad ni ska göra efter ni tagit studenten?  

Kan ni beskriva hur personalen på skolan hjälper er med vad ni vill göra efter gymnasiet? 

Pratar ni hemma om er skola/APL/framtid? 

Vem/Vilka är för er mest betydelsefulla och viktiga för dig i skolan? 
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Synen på framtiden 

Vad ska ni göra i sommar?  

Vad har ni för drömmar efter studenten? 

Vilket är ditt drömarbete? 

Vad tror ni att ni gör om ungefär 10 år?  

 

TACK! 

  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
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Erika Brinkesjö

Sofia Fredriksson


