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Förord 

 

Vi vill tacka de studie- och yrkesvägledare på gymnasiesärskolan som har 
ställt upp på intervjuer och delgett sig av erfarenheter och kunskaper. 
Arbetet hade inte varit genomförbart om det inte hade varit för er. Vi vill 
tacka vår handledare som har varit ett tryggt stöd under arbetsprocessen 
och som har kommit med goda råd för hur vi kan utveckla våra tankar 
och idéer. Vi vill även tacka varandra för ett givande och tryggt 
samarbete.   
 

 

Ett stort, varmt och hjärtligt 
 

Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare på 
gymnasiesärskolan arbetar med elever för att förbereda dem inför övergången från 
kola mot arbetsliv. Vårt arbete utgår från en kvalitativ metod. Till grund för vårt 
resultat har sex stycken intervjuer genomförts med studie- och yrkesvägledare från 
olika kommuner.   

Att lämna gymnasiesärskolan och kliva ut på arbetsmarknaden är en stor förändring, 
därför är det viktigt att individer får stöd i processen för att bli förberedda mot arbete 
eller annan sysselsättning. Det är även betydelsefullt för eleverna att få information 
om deras rätt till hjälpmedel, som resurser och stöd i arbetslivet.  

Resultatet visar att studie- och yrkesvägledarna arbetar med att skapa trygga 
övergångar för eleverna i gymnasiesärskolan, betydelsefullt för arbete är 
arbetsplatsförlagdlärande (APL) och samverkan med andra aktörer. En viktig slutsats 
i arbetet är att övervägande antal elever med funktionsnedsättning står utanför 
arbetsmarknaden, för att förhindra detta diskuteras vilka förbättringsområden inom 
studie- och yrkesvägledning mot gymnasiesärskolan som kan utvecklas.  

Det empiriska materialet har analyserats utifrån Hodkinson & Sparkes careershipteori, 
om ungdomars karriärval i övergången till arbetsmarknaden och brytpunkter som kan 
uppstå och utifrån skolverkets allmänna råd om hur studie- och yrkesvägledare bör 
arbeta med förberedelsen inför övergången från skola mot arbetsliv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING .......................................................................................................................... 1 
2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................ 2 
3 LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................................................. 2 

3.1 CENTRALA BEGREPP ........................................................................................................ 2 
3.1.1 Gymnasiesärskolan ................................................................................................... 2 
3.1.2 Funktionsnedsättning ............................................................................................... 3 
3.1.3 Trygga övergångar ................................................................................................... 3 

3.2 ÖVERGÅNGEN FRÅN GYMNASIESÄRSKOLAN MOT ARBETSLIVET .................................... 3 
3.2.1 Studie- och yrkesvägledarens roll ............................................................................ 4 
3.2.2 Svårigheter med inkludering på arbetsmarknaden................................................... 4 
3.2.3 Stödjande insatser .................................................................................................... 5 

4 TEORI .................................................................................................................................... 6 
4.1 KARRIÄRFÖRLOPP BESTÅENDE AV VÄNDPUNKTER OCH RUTINER .................................. 6 
4.2 KRITIK AV VALD TEORI .................................................................................................... 7 

5 METOD .................................................................................................................................. 8 
5.1 VAL AV METOD ................................................................................................................ 8 
5.2 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED KVALITATIV INTERVJU .............................................. 9 
5.3 INTERVJUMETOD .............................................................................................................. 9 
5.4 URVAL ............................................................................................................................. 9 
5.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................... 10 
5.6 ANALYSMETOD .............................................................................................................. 10 

5.6.1 Transkribering av intervjuerna och relevant information ...................................... 10 
5.6.2 Trovärdighet ........................................................................................................... 11 

5.7 METODDISKUSSION ....................................................................................................... 12 
5.8 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................... 13 

6 RESULTAT .......................................................................................................................... 14 
6.1 ARBETET MED FÖRBEREDELSEN .................................................................................... 14 

6.1.1 Utslussningen och arbetet med övergången ........................................................... 14 
6.1.2 APL och vem ansvarar för den ............................................................................... 15 
6.1.3 Öka elevernas självkännedom ................................................................................ 15 
6.1.4 Utveckla kunskaper om sig själv ............................................................................ 16 
6.1.5 Fatta och genomföra beslut .................................................................................... 16 
6.1.6 Arbetslivets villkor .................................................................................................. 17 

6.2 SAMVERKAN .................................................................................................................. 18 
6.2.1 Samverkan med andra aktörer ............................................................................... 18 
6.2.2 Kännedom om olika valalternativ........................................................................... 19 

7 ANALYS .............................................................................................................................. 20 
7.1 ÖVERGÅNGEN SKOLA - ARBETSLIV OCH VIKTEN AV APL ............................................. 20 
7.2 SJÄLVKÄNNEDOM OCH UTVECKLA KUNSKAPER OM SIG SJÄLV ..................................... 22 
7.3 FATTA OCH GENOMFÖRA BESLUT .................................................................................. 23 
7.4 ARBETSLIVETS VILLKOR ................................................................................................ 23 
7.5 SAMVERKAN OCH KÄNNEDOM OM OLIKA VALALTERNATIV ......................................... 24 

8 DISKUSSION ...................................................................................................................... 25 
9 IMPLIKATIONER ............................................................................................................... 28 
10 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................ 29 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

11 LITTERATURLISTA ........................................................................................................ 29 
11.1 MUNTLIGA KÄLLOR ..................................................................................................... 29 
11.2 TRYCKTA KÄLLOR ....................................................................................................... 30 
11.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR .............................................................................................. 30 

12 BILAGOR .......................................................................................................................... 31 
BILAGA 12.1 ........................................................................................................................ 31 
BILAGA 12.2 ........................................................................................................................ 32 

 

 

 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

 1 

1 Inledning 
Vikten av att individer får stöd och stimulans till att ta steget ut på arbetsmarknaden är 
betydelsefull, kanske till och med avgörande för individer som har en 
funktionsnedsättning. Gymnasiesärskolan kan bidra till att processen blir lättare. En 
av de viktigaste övergångarna i en människas liv är övergången från skola mot 
arbetsliv. Det handlar inte bara om att lämna ungdomsvärlden bakom sig för att kliva 
in i vuxenvärlden. Ungdomar kliver in i en värld där andra normer och värderingar 
existerar. I övergången från skola mot arbetsliv finns tre utmaningar för målgruppen. 
För det första att välja arbete. För det andra, för sitt framtida arbetsliv tillägna sig rätt 
typ av kunskap. För det tredje, att i arbetslivet anpassa sig efter de normer och 
värderingar som finns där (Molin, 2008).  

När det är dags att lämna gymnasietiden har alla ungdomar olika upplevelser, det kan 
vara allt från saknad till en känsla av självständighet. Upplevelsen av övergången från 
skola mot arbetsliv beror på bland annat individuella och samhälleliga förutsättningar. 
Motstridiga erfarenheter ses för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar 
som går ut gymnasiesärskolan (Molin, 2008). Arvidssons (2016) studie visar på att 
fyra av fem elever med en funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden idag. 
Det finns lite kunskaper om dessa övergångar och hur de gestaltar sig (Molin, 2008). 
För att individer ska göra studie- och/eller yrkesval som för dem är genomtänkta är 
det nödvändigt att de får hjälp och stöd av individer med kompetens för detta. Att 
hämta in och förstå all tillgänglig information är ofta svårigheten med att göra rätt 
grundade studie- och/eller yrkesval. En viktig uppgift för vägledaren är att hjälpa 
eleverna att förstå och tolka informationen, men även relatera informationen till den 
enskilda individen (Lundahl, 2011). Studie- och yrkesvägledare har i uppdrag att 
oavsett skolform, se till att beslut gällande studier och yrken ska vara elevernas egna 
beslut (Skolverket, 2014). För elever i gymnasiesärskolan är det en extra utmaning då 
personalen måste ta hänsyn till elevens behov av tid och stöd, samt att de behöver 
tydlighet och information om deras rätt till hjälpmedel i arbetslivet (Skolverket, 
2016). Enligt skollagen ska det finnas kompetent personal som kan möta och 
tillgodogöra elevernas behov av vägledning. Det gäller även för elever med olika 
typer av funktionsnedsättningar (SFS 2010:800). Enligt skolverket (2013) om 
gymnasiesärskolan pekar läroplanerna för gymnasiesärskolan på att en samverkan på 
den lokala nivån behövs för att underlätta övergången från skola mot arbetsliv. Syftet 
med denna samverkan är att förbereda elever i gymnasiesärskolan på bästa möjliga 
sätt till att få arbete eller sysselsättning. En sådan samverkan bör bestå av skola, 
arbetsgivare eller företrädare för daglig verksamhet. Arbetsgivare kan exempelvis 
vara Arbetsförmedlingen, eller andra företag. Gymnasiesärskolan har dock ett bredare 
syfte. 

”Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig 

utveckling och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhället” (Skolverket, 
2013, 8). 
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Den här rapporten avser behandla området studie- och yrkesvägledning inom 
gymnasiesärskolan. Rapportens fokus är mer specifik för studie- och 
yrkesvägledarens arbete med att förbereda eleverna inför övergången som uppstår 
mellan skola mot arbetslivet. I det här arbetet har begreppet trygga övergångar 
används för att definiera studie- och yrkesvägledarens arbete med övergången från 
skola mot arbetsliv. 

En trygg övergång innebär att skolan ska arbeta med att förbereda eleverna inför 
övergången från skola mot arbetsliv. Unga vuxna från gymnasiesärskolan har idag 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade studier (Arvidsson, 2016). 
Med arbetet hoppas vi kunna verka för trygga övergångar. Arbetet riktas mot studie- 
och yrkesvägledare som arbetar med elever som har en funktionsnedsättning och är på 
väg mot en brytpunkt. En brytpunkt eleverna måste anpassa sig till, sker mellan skola 
mot arbetslivet och kan vara strukturell eller påtvingad, det kan enligt Hodkinson & 
Sparkes (1997) vara kritisk för eleverna.  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om hur studie- och yrkesvägledare arbetar 
inom gymnasiesärskolan med uppdraget att skapa trygga övergångar. Arbetet kommer 
att studera vägledarens roll inom gymnasiesärskolan när det kommer till vägledning 
inför övergången från skola mot arbetsliv. Med arbetet önskar vi få kunskap om hur 
otrygga övergångar för eleverna kan förebyggas  

·       Hur arbetar studie- och yrkesvägledare med förberedelsen mot övergången från 
skola till arbetsliv inom gymnasiesärskolan?  

·       På vilket sätt samarbetar studie- och yrkesvägledare inom gymnasiesärskolan 
med andra aktörer mot trygga övergångar?  

3 Litteraturgenomgång 
För att förstå området studie- och yrkesvägledning, övergången från skola mot 
arbetsliv och funktionsnedsättning, behöver litteratur, forskning och rapporter om 
dessa områden beskrivas. Som tillägg behöver studie- och yrkesvägledarens roll och 
funktion vad gäller elevernas övergång från skola mot arbetsliv beskrivas. Begrepp 
som funktionsnedsättning, gymnasiesärskola och trygga övergångar kommer att 
presenteras utifrån styrdokument, forskning och rapporter vilket är väsentligt för 
fortsatt läsning och för att förstå studiens resultat. Här presenteras även bakgrund till 
det centrala i vår studie; hur studie- och yrkesvägledare arbetar för att förbereda 
elever inom gymnasiesärskolan inför övergången fortsatta studier och arbetsliv samt 
vilka aktörer som bör vara verksamma i övergången.  

3.1 Centrala begrepp  
 

3.1.1 Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan i Sverige är en avgiftsfri och frivillig skolform som eleven går i 
fyra år. Inom gymnasiesärskolan erbjuds nio yrkesinriktade nationella program och 
även introduktionsprogram som är anpassade för elevens egna förutsättningar. 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

 3 

Skolformen vänder sig till ungdomar som slutat grundskolan eller grundsärskolan och 
som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en 
funktionsnedsättning. Kommunerna avgör om eleven passar in i målgruppen eller 
inte, därför utförs fyra utredningar som sedan ligger till grund för beslutet. 
Utredningarna består av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning 
(Skolverket, 2016). 

3.1.2 Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning innebär att en individ har en nedsättning av en fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Detta kan vara medfödd eller förvärvad. Det kan 
även vara en skada till följd av en sjukdom eller annat tillstånd. Sådana skador, 
sjukdomar eller tillstånd kan vara en bestående eller av övergående natur 
(Folkhälsomyndigheten, 2016).  

3.1.3 Trygga övergångar 
Definitionen av övergång innebär att individen går från något till något annat. 
Processen är ofta komplicerad när övergången sker från skola mot arbetsliv för 
personer med intellektuella funktionshinder. Vad som utmärker positionerna i det 
senmoderna samhället är att ungdomstiden tycks förlängas. Detta samtidigt som 
arbetslivets arenor blir mer komplexa och mindre väldefinierade (Molin, 2008). För 
att övergången ska bli trygg för elever inom gymnasiesärskolan ska eleverna enligt de 
allmänna råden (2014) få en planering för de förberedelser eleven behöver inför 
övergången från skola mot arbetsliv. 

3.2 Övergången från gymnasiesärskolan mot arbetslivet  
Att tillhöra särskolan innebär att eleven får ökat stöd och ökade möjligheter att 
utvecklas. När eleven går ut gymnasiesärskolan har hen betyg som bygger på 
särskolans kursplaner. Det innebär att eleven inte har behörighet till att söka högskola 
eller universitet och även vissa begränsningar vid framtida utbildningar och 
karriärmöjligheter. Elever som går i gymnasiesärskolan, på ett nationellt program, ska 
utföra delar av sin utbildning på en arbetsplats. Minst 22 veckor ska vara 
arbetsplatsförlagda och detta kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL syftar 
till att ge eleverna en förberedelse inför arbetsmarknaden och reflektera över sitt eget 
sätt att lära (Skolverket, 2016). Studier visar att faktorer som ökar chansen till arbete 
för elever på gymnasiesärskolan är att under skoltiden komma i kontakt med “riktiga” 
arbeten som exempelvis kan ge möjlighet till praktik redan under skoltiden 
(Arvidsson, 2016). Flertalet personer från särskolan har lönebidrag och arbetar i en 
samhällsintegrerad verksamhet efter avslutade studier (Skolverket, 2009). En av 
svårigheterna för elever från gymnasiesärskolan att ta sig in i arbetslivet anser 
Arvidsson (2016) beror på att skolan och arbetslivet har olika syn på 
funktionsnedsättning och individens förmågor. Detsamma gäller även för synen på 
respektive krav och förväntningar på individen.  

Det livslånga lärandet och utvecklingen har blivit en allt mer dominerande faktor i 
samhället. Unga människor upplever press till att forma sina livsstilar, utbildning- och 
yrkesval är en pågående process som sker flertal gånger i livet. Unga vuxna som har 
en kort eller ofullständig utbildning riskerar arbetslöshet eller tidsbegränsade 
anställningar (Lundahl, 2011). Att kliva in på arbetsmarknaden efter skoltiden är ett 
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steg mot ökad självständighet och frigörelse. Möjligheterna för eleverna med en 
funktionsnedsättning att ta sig ut i arbetslivet är inte bara beroende av individuella 
faktorer, det är även samhällets förmåga att främja individers kapacitet mot vad de 
vill göra. (Arvidsson, 2016).  

3.2.1 Studie- och yrkesvägledarens roll 
I dagens samhälle spelar studie- och yrkesvägledaren en avgörande roll i att hjälpa 
individen i hens kontinuerliga formande av sin egen karriär (Lundahl, 2011). Studie- 
och yrkesvägledning rör sig inom området skola- arbetsliv och har fokus på att stödja 
ungdomar eller vuxna i deras val av framtid (Lovén, 2015). Till detta tillkommer det 
färdigheter som vägledaren bör ha i att informera, motivera och stödja individer i 
deras utveckling. Enligt skolverkets allmänna råd (2014) Studie-och yrkesvägledning 
inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, är ett av målen med 
studie- och yrkesvägledning att ge eleven möjligheter att ta ställning till frågor 
gällande sin framtid. Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är att förbättra 
elevens kunskaper gällande utbildning och arbetsliv. Detta innebär att eleven ska öva 
på att fatta och genomföra beslut, bli medveten om olika valalternativ och kunna se 
sina egna möjligheter. Vidare ska studie-och yrkesvägledaren i gymnasiesärskolan 
anpassa informationen efter individens egna förutsättningar och behov. Eleven bör 
inför förberedelsen mot övergången till arbetslivet utveckla kunskaper om sig själv 
samt få kunskap om sina starka sidor som kan utvecklas. Enligt skolverkets allmänna 
råd (2013) Studie- och yrkesvägledning, ska studie- och yrkesvägledare arbeta mot tre 
punkter, inom dessa punkter kan det även finnas andra aktörer inom skolan som ska 
vara verksamma. De tre punkterna är, 1. Undervisning (lärare och studie- och 
yrkesvägledare), 2 Vägledningssamtal (endast studie- och yrkesvägledare) och 3. 
Information (studie- och yrkesvägledare, rektor och lärare). Studie-och 
yrkesvägledaren kan tillsammans med lärare bidra med aktiviteter som ger eleven 
underlag till ökad självkännedom. Ökad självkännedom leder till att eleven kan 
reflektera över sina förutsättningar gentemot olika studie- och yrkesval, vilket är 
nödvändigt för att skapa en trygg övergång (Skolverket, 2014). 

3.2.2 Svårigheter med inkludering på arbetsmarknaden 
Övergången från skola mot arbetsliv har blivit mer komplex de senaste decennierna. 
Detta har inneburit att riskerna för arbetslöshet och social utslagning har ökat hos de 
unga vuxna. En etablering på arbetsmarknaden är en avgörande faktor för ungas 
levnadsvillkor, välbefinnande och vuxenblivande (Lidström, 2009). Att stå utanför 
arbetsmarknaden redan som ung ökar risken för psykisk ohälsa som idag är vanligare 
bland unga (Arvidsson, 2016). De senaste åren har Sverige genomgått stora 
förändringar och omstruktureringsprocesser. Arbetslivet har övergått till att vara mer 
omväxlande men även mer komplicerat. Detta innebär att tidigare arbeten har ersatts 
med en betoning på individens ansvar att själv motivera, planera och genomföra det 
egna lärandet. Individer som saknar dessa typer av förmågor kan uppleva 
problematiska situationer som kan leda till bland annat stress och passivitet. 
Författaren anser att personer som tidigare utförde enkla arbetssysslor numera är 
arbetslösa och har svårt med inträde på arbetsmarknaden (Molin, 2008). En av 
anledningarna till att individer med funktionsnedsättning har det svårare att ta sig in 
på arbetsmarknaden tros vara det ökade antalet av elever på gymnasiesärskolan. 
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Ökningen har bidragit med ökad efterfrågan hos daglig verksamhet, begreppet daglig 
verksamhet förklaras nedan. Flertalet elever som går mot daglig verksamhet efter 
gymnasiesärskolan riskerar att inta en roll som “omsorgstagare”. Endast ett fåtal 
individer från daglig verksamhet går vidare mot en vidare anställning (Arvidsson, 
2016).  

3.2.3 Stödjande insatser  
Övergången från skola mot arbetsliv förenklas genom samverkan med andra aktörer 
som har kunskaper om funktionsnedsättning. Kunskap om funktionsnedsättningar är 
ofta en brist bland arbetsgivare och är ibland den vanligare orsaken till hinder på 
arbetsmarknaden. Aktörer som arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan 
har kontakter med företag vilket kan vara gynnsamt för eleverna då dessa aktörer kan 
hjälpa och stödja eleverna att skapa en trygg övergång. En mängd stödjande insatser 
finns för elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2009). 

Arbetsförmedlingen kan stödja genom coaching, lönebidrag och bedömningar. 
Försäkringskassan kan stödja genom bedömningar och aktivitetsersättning och 
socialtjänsten genom daglig verksamhet (Skolverket, 2009). En person med 
funktionsnedsättning kan även efter gymnasiesärskolan, via arbetsförmedlingen, få en 
så kallad trygghetsanställning. Det innebär att om en individ har en 
funktionsnedsättning kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning. En sådan anställning 
ska vara anpassad efter individens särskilda behov. En trygghetsanställning gäller för 
personer med en tillsvidare-, tidsbegränsad- eller deltidsanställning 
(Arbetsförmedlingen, 2015). LSS, lagen om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning, ger personer med betydande och bestående 
funktionsnedsättning den hjälp de behöver i det dagliga livet. Det finns tio 
hjälpinsatser som personer med funktionsnedsättning kan behöva. LSS-hjälpinsatser 
kan vara personlig assistans, rådgivning, kontaktperson, bostad med särskild service, 
anpassad bostad, daglig sysselsättning m.m. (Socialstyrelsen, 2016).  

Den dagliga verksamheten är till för personer som bland annat har en 
funktionsnedsättning i vuxen ålder. Personen måste vara i yrkesverksam ålder. Enligt 
LSS är syftet med daglig verksamhet att personer med omfattande 
funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra, tillsammans med andra samt få en 
meningsfull sysselsättning. Den dagliga verksamheten bestäms utifrån den enskilda 
individens egna förutsättningar, behov och intressen. Utifrån den enskildas förmåga 
ska även arbetsuppgifter och personalstöd anpassas. Den dagliga verksamheten ska 
även bidra till personlig utveckling och hjälpa till att främja delaktigheten för dessa 
personer i samhället (Socialstyrelsen, 2008). En av svårigheterna för unga vuxna med 
en funktionsnedsättning är att på bästa sätt navigera i välfärdssystemet. En ung vuxen 
som är på väg ut i arbetslivet behöver förhålla sig till särlösningar och verksamheter 
samtidigt som hen förhåller sig till ordinarie stöd och insatser som förklaras ovan 
(Arvidsson, 2016).  

Sammanfattningsvis presenterar litteraturgenomgången vilka svårigheter individer 
med funktionsnedsättning har i att inkluderas på arbetsmarknaden, bland annat att det 
saknas kunskap från arbetsgivare om funktionsnedsättning och att arbetsgivare och 
skola har olika syn på vad funktionsnedsättning innebär. Litteraturgenomgången 
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presenterar också att (APL) arbetsplatsförlagda lärandet ökar chansen mot en kontakt 
i arbetslivet och att studie- och yrkesvägledaren har en avgörande roll i att forma 
individens framtida karriär och tillsammans med lärare bidra med aktiviteter som 
exempelvis ökar elevernas självkännedom. Vidare presenteras vilka stödjande insatser 
som finns för individer med funktionsnedsättning efter avslutade studier.  

4 Teori 
Valet av teori gjordes utifrån teorins relevans för vårt huvudsakliga syfte som är att 
bidra med kunskap om hur studie- och yrkesvägledare arbetar inom 
gymnasiesärskolan med uppdraget att skapa trygga övergångar. Eleverna i 
gymnasiesärskolan står inför en brytpunkt när de ska ta steget ut på arbetsmarknaden 
efter gymnasiesärskolans slut, eleverna måste anpassa sig till brytpunkten som både 
kan vara strukturell och påtvingad. Övergången från skola mot arbetsliv har vi valt att 
tydliggöra utifrån Hodkinson & Sparkes (1997) careershipteori. 

Hodkinson & Sparkes har genomfört en studie om ungdomars karriärval i övergången 
till arbetsmarknaden. Mer specifikt har vi använt oss av denna teoris formuleringar 
om brytpunkter och av andra författare som skrivit om brytpunkter utifrån Hodkinson 
& Sparkes careershipteori. Dessa brytpunkter uppstår när individen går över från ett 
livsområde till ett annat, exempelvis övergången mellan gymnasieskola och 
arbetslivet (Lundahl, 2011). Delar av teorin som benämns i detta avsnitt är relevant 
utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

4.1 Karriärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner 
Ett karriärval sker av så kallade Turning Points, brytpunkter i livet (Andergren, 2015). 
En brytpunkt är enligt careershipteorin när en individ fattar beslut som ändrar riktning 
i olika avseenden i livet. Övergången från skola mot arbetslivet är en viktig brytpunkt 
för eleverna i gymnasieskolan som ändrar riktning i livet. Hodkinson & Sparkes anser 
att en brytpunkt kan identifieras när en individ går igenom en förvandling av sin 
identitet. Dessa brytpunkter utifrån uppkommer i alla människors liv (Hodkinson & 
Sparkes, 1997). Det är viktigt att poängtera att dessa brytpunkter kan utgöras av 
övergångar inom samma livsområde. Individens livskarriärlinje består av olika slags 
brytpunkter och mellanliggande rutiner (Andergren, 2015). En rutin anses vara 
perioden mellan flera brytpunkter där individen måste hantera sitt beslut och de 
erfarenheter hen gör (Lovén, 2015). Brytpunkter som har relevans mot arbetet är,  

“Strukturella brytpunkter innebärande situationer där samhället/andra 
intressenter satt upp tidsgränser för val som individen måste förhålla sig till. 
Gymnasievalet är ett exempel på en strukturell brytpunkt. 

Tvingande brytpunkter som innebär att individen måste anpassa sig till den 
specifika situationen, t.ex. föräldrars skilsmässa eller byte av 
bostadsort”(Lovén, 2015, 268).” 

Brytpunkterna och de mellanliggande rutinerna kan stämma överens med, eller stå i 
konflikt mot, tidigare fattade beslut och kan bekräfta eller bidra till förändring av 
individens redan fattade beslut (Andergren, 2015). Hodkinson & Sparkes (1997) 
menar att brytpunkterna kan skiljas från de rutiner som följer och förgår dem och att 
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dessa rutiner har en viktig betydelse för karriärutvecklingen. Hodkinson & Sparkes 
har identifierat fem olika rutiner. Den första rutinen benämns som den bekräftande. 
Denna rutin förstärker ett karriärbeslut som redan gjorts så att den nya identiteten kan 
utvecklas i den väg som är tänkt. Bekräftande rutiner är en del av utvecklingen, 
identiteten och individens habitus. I denna rutin är klyftan mellan en vändpunkt och 
en rutin godtyckligt men det är den kombinerade effekten av de båda som är viktig. 
Den andra rutinen har Hodkinson & Sparkes valt att benämna den motsägande. 
Rutinen innebär att personen börjar ångra sitt fattade beslut då hen är missnöjd med 
en ursprunglig förändring eller alternativ. Både beslutet och den nuvarande 
erfarenheten är inte längre tillräcklig eller lämplig (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Den tredje rutinen benämns socialisation. Hodkinson & Sparkes menar att det innebär 
att en individ bekräftar en identitet som personen ursprungligen inte önskade. Ett 
exempel kan göras: Sara går sista året på gymnasiesärskolan och gör sin praktik på en 
restaurang. Sara kommer inte få fortsatt anställning på restaurangen efter avslutade 
studier. När Sara sedan slutar på gymnasiesärskolan får hon en trygghetsanställning 
av arbetsförmedlingen på en däckverkstad. Saras syfte med anställningen på 
däckverkstaden är att så fort som möjligt hitta ett arbete på en restaurang igen och 
laga mat. Efter sex månader hade hon socialiserat sig med kollegorna på 
däckverkstaden och verksamheten, nu vill Sara endast laga mat som en hobby. 
Hodkinson & Sparkes menar att det var vändpunkten i kombination med 
socialisations rutin som ledde henne till omvandlingen av hennes identitet (Hodkinson 
& Sparkes, 1997). 

Den fjärde rutinen enligt Hodkinson & Sparkes är dislokation. Rutinen innebär att en 
individ bor med en identitet som den varken accepterar eller socialiserar med och inte 
heller känner sig kunna initiera en förändring med. Detta kanske för att de längtar 
efter en tidigare identitet som inte längre är tillgänglig för dem. Hodkinson & Sparkes 
menar att detta kan inträffa exempelvis vid följd av en traumatisk sjukdom eller 
olycksfall. En person fortsätter att vara förgående i en aktivitet som ses som önskvärt, 
trots att aktiviteten är omöjlig att uppnå (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Den femte och sista rutinen enligt Hodkinson & Sparkes är den evolutionära. Den 
evolutionära rutinen uppstår när en person gradvis förändras. Detta genom att 
personen växer ur sin ursprungliga identitet på ett sätt som inte är smärtsamt. En 
sådan evolutionär rutin kan enligt Hodkinson & Sparkes leda till en eventuell 
transformation med eller utan en bidragande vändpunkt (Hodkinson & Sparkes, 
1997).  

4.2 Kritik av vald teori 
Hodkinson & Sparkes careershipteori har blivit kritiserad. Bland annat på grunderna 
som Lundahl (2011) skriver om att teorin har fått smal empirisk grund. 
Careershipteorin är baserad på studier av ett fåtal individer som befann sig i ett 
speciellt sammanhang. Teorin har fått kritik i att den innehar vaga 
begreppsdefinitioner för att kunna bidra till ökade kunskaper om ungdomars 
karriärval (Lundahl, 2011). Arbetet hade haft en mer djupgående analys om 
Hodkinson & Sparkes careershipteori haft större empirisk grund och mer exakta 
begreppsdefinitioner.  
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Teorin presenterar två brytpunkter, påtvingade och strukturella. De mellanliggande 
rutinerna presenteras som fem och är viktiga för individens karriärutveckling. Teorin 
har relevans mot arbetets syfte, att bidra med kunskap om hur studie- och 
yrkesvägledare arbetar inom gymnasiesärskolan med uppdraget att skapa trygga 
övergångar. Brytpunkter i teorin har relevans mot syftet när eleverna kommer till en 
brytpunkt då de ska gå från gymnasiesärskolan och ut i arbetslivet. Som beskrivs 
ovan, är rutinerna en viktig del i individens karriärutveckling och är på så sätt relevant 
till syftet för arbetet. En rutin kan exempelvis förstärka ett karriärbeslut eller att en 
individ bor i en identitet den varken accepterar eller socialiserar med. Rutinerna är en 
viktig del i arbetets syfte med övergången skola mot arbetsliv då arbetet inför 
förberedelse mot övergången med eleverna kan förebygga att en rutin som innefattar 
att eleven bor i en identitet den varken accepterar eller socialiserar kan förebyggas.  

5 Metod 
I detta avsnitt redogörs för val av metod samt dess fördelar och nackdelar, urval, 
tillvägagångssätt och analysmetod. Vidare beskrivs också trovärdighet och de 
forskningsetiska övervägandena för denna studie. Avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion.  

5.1 Val av metod 
Metoden för arbetet är en kvalitativ metod med intervjuer. Valet av metod har skett i 
anslutning till val av teoretiskt perspektiv och även till den aktuella frågeställningen. 
Valet av metod syftar till att få en djupare förståelse till hur studie- och 
yrkesvägledare kan arbeta med att övergången från skola mot arbetsliv blir trygg och 
då i samverkan med andra aktörer. Studien syftar till att redogöra för 
intervjudeltagarnas tankar och erfarenheter. Mot den bakgrunden valdes en kvalitativ 
metod då en sådan som bäst kan uppfylla studiens syfte. 

En kvalitativ metod undersöker något som kräver mer ingående datainsamling av ett 
fåtal objekt (Trost, 2010). Metoden är därför mest lämplig för detta arbete som genom 
intervjuer söker en djupare förståelse av önskad information och svar på 
intervjudeltagarnas tankar och erfarenheter. Fördelen med valet att använda en 
kvalitativ metod istället för kvantitativ metod är att den ger oss en tydlig bild av hur 
studie- och yrkesvägledare arbetar med övergången mellan skola mot arbetsliv.  
Genom kvalitativa intervjuer får intervjudeltagarna själva sätta ord på erfarenheter, 
tankar och känslor. Vid kvantitativa metoden som exempelvis enkäter finns fasta 
svarsalternativ som lämpar sig bäst när information efterforskas ur en statisk mening 
(Trost, 2010). Metoden är därför mest lämplig för detta arbete som genom intervjuer 
söker en djupare förståelse. Vid en enkät förekommer det inte någon personlig 
kontakt mellan forskaren och respondenten. Detta kan upplevas opersonligt från 
respondentens sida. Genom observationer går det inte att räkna med att individer 
säger att de gör, eller vad de säger att de tänker, utan här observeras händelser vilket 
inte passar in i det arbetet avser studera då förståelsen av individens egna tankar och 
erfarenheter når fram (Denscombe, 2009). 
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5.2 Fördelar och nackdelar med kvalitativ intervju 
Bell (2016) menar att en intervju har fördelar i flexibilitet, vilket är bra i vårt arbete 
för att få så djupgående svar. Under en kvalitativ intervju kan flexibilitet innebära att 
intervjuaren använder sig av exempelvis följdfrågor. Intervjuer har sina fördelar i att 
intervjupersonens tonfall, mimik och pauser kan ge information. I en intervju kan vi 
som intervjuare komma med följdfrågor i syfte att utveckla och fördjupa 
intervjupersonens svar. Med en intervju följer även nackdelar, i vårt arbete var en av 
nackdelarna att intervjuerna var tidskrävande. Detta är även något som författaren 
anser vara en nackdel, vilket kan medföra ett kortare arbete för att tillräckligt med 
information inte hittades. Intervjuer innehåller även en subjektiv teknik, detta medför 
att risken för skevheter blir stor. Formuleringarna av frågorna i en intervju tar ofta lika 
lång tid som att konstruera en enkät (Bell, 2016).  

5.3 Intervjumetod  
Val av intervjumetod är semistrukturerad. En semistrukturerad intervju innehåller 
öppna frågor, men med möjlighet till spontana följdfrågor. Den semistrukturerade 
intervjumetoden är vald för att bidra med mer information. Detta genom det som 
benämns ovan, att ställa öppna frågor i en intervju gör att svaren ofta blir längre och 
mer detaljerade. Följdfrågor under intervjun frambringar mer information än att 
endast använda de frågor som är gemensamt nedskrivna (Denscombe, 2009).  

Intervjuguiden utgår från teman (se bilaga, 12:2) för att lättare koppla samman 
intervjudeltagarnas svar med bakgrund. Teman hjälper också till att återkoppla till 
frågeställningarna och syftet med arbetet (Bell, 2016). Intervjufrågor har konstruerats 
runt varje tema och har sin utgångspunkt i skolverkets allmänna råd Studie och 
yrkesvägledning (2013) och Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan 
och särskild utbildning för vuxna (2014). Orsaken till att intervjufrågorna är skapade 
utifrån skolverkets allmänna råd är på grund av att de studerar studie- och 
yrkesvägledarens roll inom gymnasiesärskolan och hur hen arbetar med förberedelsen 
inför övergången mellan skola mot arbetsliv.  

Frågorna från tema övergången från skola mot arbetsliv avser att ta reda på 
information om hur studie- och yrkesvägledare arbetar för att skapa trygga 
övergångar, samt andra aspekter som ingår i arbetet med förberedelsen. Dessa är 
bland annat arbete med självkännedom, kännedom om olika valalternativ, APL, lära 
sig fatta och genomföra beslut och arbetslivets villkor. Frågorna som kommer från 
temat samverkan syftar till att ta reda på hur studie- och yrkesvägledare arbetar med 
andra aktörer för att förbereda eleverna mot arbetslivet. Intervjuguiden bör vara kort 
och presentera stora frågeområden. Ovana intervjuare har en tendens att vilja ta med 
för mycket, detta kan vara till vår nackdel. Desto mer material som finns tillhanda 
desto svårare blir analysen. 

5.4 Urval  
Med utgång från arbetets syfte genomfördes enskilda intervjuer med sex stycken 
studie- och yrkesvägledare som arbetar inom olika gymnasiesärskolor i olika 
kommuner. Intervjupersonerna är valda utifrån deras relevans för det här arbetet, 
vilket är hur studie- och yrkesvägledare arbetar med förberedelsen mot övergången 
från skola mot arbetsliv. Trost (2010) skriver att få intervjuer är att föredra, då 
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materialet enkelt kan bli ohanterligt och betydelsefulla detaljer kan gå förlorad om 
forskaren har för mycket material.  

Urvalet av intervjupersoner grundar sig i ett subjektivt urval. Detta betyder att 
intervjuaren redan har viss kännedom om personerna som intervjuas. Urvalet har 
inslag av bekvämlighetsurval då intervjupersonerna är tillfrågade utifrån de 
gymnasiesärskolor som vi kunde ta oss till utan större utgifter eller omständigheter. 
Intervjudeltagarna är utvalda då de arbetar som studie- och yrkesvägledare i 
gymnasiesärskolan. Individer har en tendens att bli valda just för att de har en särskild 
position och att de har något särskilt att bidra med (Denscombe, 2009). Fokus riktas 
mot att studera elever på gymnasiesärskolan och inte övriga elever i behov av särskilt 
stöd med tanke på omfånget av arbetet inte skulle bli för stort.  

5.5 Tillvägagångssätt 
Intervjupersonerna blev först kontaktade via telefon, där en presentation skedda av 
vad arbetet syftar till. Vid kontakten redogjordes även för vad arbetet kommer att 
studera, intervjupersonerna fick även ta del av att intervjuerna skulle spelas in. Då vi 
är två författare till det här arbetet gjorde vi tre stycken intervjuer vardera. 
Intervjupersonerna fick välja tid och plats för intervjun och intervjupersonerna valde 
deras arbetsrum på gymnasiesärskolorna, detta för att det var mest praktiskt för dem. 
Bell (2016) menar att människorna som låter sig intervjuas förtjänar att forskaren tar 
hänsyn till vilken tid och plats de önskar att intervjun ska ske på, oavsett om det 
ställer till besvär för forskaren. Ett samtyckesbrev hade utformats till 
intervjupersonerna, fyra av dem fick ett samtyckesbrev skickat via mailen. Två av 
dem fick den i hand på plats för intervjun, då dessa intervjuer skedde med kort varsel.  

Samtliga intervjuer spelades in med intervjupersonens samtycke. Inspelning skedde 
med en bandspelare. Nackdelar med att spela in under en intervju är att det tar tid att 
lyssna till inspelningarna. Varje intervju tog mellan 40 till 70 minuter. 
Intervjupersonerna har vi i rapporten valt att benämna intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 och 
6. Anledningen till nummerfördelningen är för att minimera chansen till att någon ska 
kunna identifieras (Trost, 2010).  

5.6 Analysmetod 
I detta avsnitt presenteras transkriberingen av empirin, och hur det insamlade 
empiriska materialet kommer att analyseras.  

5.6.1 Transkribering av intervjuerna och relevant information 
Analysmetoden är utformad i fyra steg vilka presenteras nedan.  

x Datainsamlingen transkriberas ner till textformat. Två forskare medför att två 
tolkningar kan utkristalliseras av datainsamlingen. Riktlinjer sattes upp innan 
för att minska risken att datainsamlingen tolkas på två sätt. Riktlinjerna 
innebar att, båda författarna transkriberade ut allt material från intervjuerna, 
sedan gjordes en bedömning tillsammans om vilket material från 
transkriberingen som var väsentligt utifrån arbetets syfte och frågeställningar. 
Detta för att inte utelämna information som anses relevant till arbetets syfte 
och frågeställningar. Vi ville undvika att göra olika bedömningar om vilken 
information som anses relevant, samt undvika att ta med olika information. 
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Materialet från transkriberingen som inte är av relevans till arbetes syfte och 
frågeställningar fanns ändå med för att underlätta förståelsen av betydelsefullare 
delar (Trost, 2010). Transkriberingen framställdes när alla intervjuer var 
genomförda. Detta kan medföra att kroppsspråk från intervjuerna föll bort. 
Nackdel med transkribering är att; känslor, tonfall och kroppsspråk kan falla 
bort (Trost, 2010). 

x Det transkriberade materialet markerades i olika färger för att urskilja mönster 
och skillnader. Transkriberingen sammanställdes i kategorier baserade på de 
två forskningsfrågorna, komponenterna ur Hodkinson & Sparkes 
careershipsteori samt relevanta begrepp från allmänna råd som presenteras i 
tabell nedan. Det material som var relevant till att besvara forskningsfrågorna 
sorterades in under två teman som baserades på forskningsfrågorna, 
samverkan och övergången mellan skola mot arbetsliv.  

 

x Tillvägagångssättet för att tolka och analysera material är att forskaren samlar 
sådan information som är viktigt till förhållande för studiens syfte. 
(Denscombe, 2009). 

x Hodkinson & Sparkes careershipteori kopplas samman till arbetet då teorin 
beskriver ungdomars karriärval i övergången mellan skola mot arbetsliv. Vid 
övergången kan påtvingade och strukturella brytpunkter uppstå med 
mellanliggande rutiner (Hodkinson & Sparkes, 1997). Även Skolverkets 
allmänna råd Studie- och yrkesvägledning (2013) och Studie- och 
yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna 
(2014), med dess begrepp som presenteras i tabellen ovan. Dessa har använts 
för att analysera vårt material som handlar om hur studie- och yrkesvägledare 
arbetar med förberedelsen att skapa trygga övergångar för elever i 
gymnasiesärskolan.  

5.6.2 Trovärdighet 
Validiteten granskas genom att intervjupersonerna är utvalda för att undersöka syftet 
med arbetet. Arbetet utgår från den intervjumetod som ansågs passa bäst utifrån vårt 
syfte med arbetet nämligen subjektivt urval med ett inslag av bekvämlighetsurval. 
Tillförlitligheten granskas utifrån att vi utgått från samma intervjuguide på olika 
intervjudeltagare. Utifrån detta kan vi se om liknande resultat ges vid olika tillfällen. 
Validitet och trovärdighet kan granskas. Två granskande frågor för validitet existerar, 

APL Självkänne
dom 

Villkor i 
arbetsliv 

Fatta och 
genomföra 
beslut 

Elevernas 
starka sidor 

Valalternativ 

Ger eleven 
förberedel
se inför 
arbetsmar
knaden. 

Eleven får 
reflektera 
över sina 
förutsättning
ar gentemot 
studie och 
yrkesval. 

Öka elevernas 
kunskap och 
förståelse för 
arbetsliv. 

Eleven för 
möjlighet att 
ta ställning 
kring frågor 
gällande sin 
framtid. 

Inför 
förberedelse 
mot 
övergången 
bör eleven 
utveckla 
kunskaper 
om sig själv. 

Förbättra 
elevens 
kompetens 
gällande 
studie och 
yrkesval. 
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“Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmäts på ett riktigt sätt” 
(Denscombe, 2009). För tillförlitlighet,  

“Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat vid andra tillfällen (allt i övrigt 
lika)?”(Denscombe, 2009, 378)  

Detta är aspekter som vi tagit hänsyn till och som beskrivs mer utförligt ovan. 

Hodkinson & Sparkes careershipteori anses inneha en svag empirisk grund, 
anledningen är att teorin är baserad på studier av ett fåtal individer (Lundahl, 2011). 
Hodkinson & Sparkes careershipteori är en studie om ungdomars karriärval i 
övergången till arbetsmarknaden. Därför ökar trovärdigheten då arbetet undersöker 
likartad forskning som Hodkinson & Sparkes, alltså ungdomarnas karriärval i 
övergången från skola mot arbetsliv. Teorin kritiseras även för att ha för vaga 
begreppsdefinitioner för att kunna bidra till ökade kunskaper om ungdomars 
karriärval (Lundahl, 2011). Arbetet syftar inte till att bidra med ökade kunskaper om 
ungdomars karriärval, utan det syftar till att studera arbetet med övergången skola mot 
arbetsliv i gymnasiesärskolan. Kvalitativ forskning baseras ofta på studier av ett 
förhållandevis litet antal fall, vilket leder till att sannolikheten i det som forskaren 
finner kan vara problematiskt att återfinna i liknande fall på andra ställen 
(Denscombe, 2009). Arbetet är beroende av intervjupersonerna då det är en subjektiv 
upplevelse som kommer ut av intervjun. Urvalsgruppen är inte representativ för hela 
gruppen studie- och yrkesvägledare, där av blir resultatet för arbetet vinklat av de 
respondenter som är intervjuade. Arbetet har stort värde då vårt syfte är att få en 
personlig bild hur studie- och yrkesvägledare arbetar med förberedelsen inför 
övergången skola mot arbetsliv, vilket är vad en kvalitativ metod ska bidra med. 

5.7 Metoddiskussion 
Arbetet söker en djupare förståelse av önskad information och svar på 
intervjudeltagarnas tankar och erfarenheter. Syftet med arbetet är att bidra med 
kunskap om hur studie- och yrkesvägledare arbetar inom gymnasiesärskolan med 
uppdraget att skapa trygga övergångar. En kvalitativ metod ger forskaren rikt 
material, forskaren får ut större förståelse av intervjupersonernas upplevelse och kan 
finna mönster av upplevelser och erfarenheter. Med hjälp av en kvalitativ metod går 
det att beröra på djupet vilket inte kvantitativ text kan göra och genom att ställa öppna 
frågor i en intervju blir svaren ofta längre och mer detaljerade (Trost, 2010). 
Färdigheter som en studie- och yrkesvägledare använder sig av i vägledningen kom 
till användning i intervjun, det är vår starka sida som intervjuare att tillämpa samtals 
färdigheter. Genom öppna frågor artade sig intervjun längre och fick ut mer 
information av intervjudeltagarna. För att göra intervjun djupare och ta reda på mer 
runt varje fråga användes följdfrågor.  

Intervjumetoden till arbetet är semistrukturerade intervjuer, öppna frågor med 
möjlighet till spontana följdfrågor (Denscombe, 2009). Våra intervjuer innehöll öppna 
frågor, följdfrågor och spontana följdfrågor, vilket medförde mer information i 
intervjuerna. Detta har både fördelar och nackdelar då mer information är 
tidskrävande. Vi ser det som en fördel då den “extra” informationen som tillkom, gav 
oss en djupare och mer innehållsrikt empiri, vilket har medfört att vårt syfte och våra 
frågeställningar kunde besvaras.  
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Däremot är metoden i sig begränsad så som alla metoder. Det går inte att uppnå alla 
typer av resultat med en och samma metod. Metoden har begränsat resultatet i arbetet 
till att bara bestå av sex personers upplevelser vilket gör att det inte går att dra 
slutsatser om hur alla studie- och yrkesvägledare arbetar med förberedelsen för 
övergången mellan skola mot arbetsliv och hur samverkan med andra aktörer ser ut. 
Fler intervjuer hade utvecklat arbetet mot att få mer kunskaper, vilket i sin tur leder 
till att större förståelse och mer kunskaper om hur studie- och yrkesvägledares arbete 
med trygga övergångar ser ut. En nackdel i arbetet är att intervjuer är tidskrävande 
och att det leder till ett kortare arbete då tiden inte finns för att genomföra många 
intervjuer (Bell, 2016). Den nackdelen vi anser varit mest påtaglig är arbetet med 
intervjuerna, då dessa tagit upp mycket tid med arbetet.  

Enligt Trost (2010) bör intervjuguiden vara kort och ta upp stora frågeområden. De 
teman som skapats i intervjuguiden följer ingen specifik ordning, dess huvudsakliga 
syfte är att få ut så mycket information som möjligt kopplat till frågeställningarna och 
syftet för arbetet. De teman i intervjuguiden är snarlika med de teman som finns i 
arbetets empiri, vilket utgår från vårt syfte med arbetet. Vi anser att de teman som 
finns i intervjuguiden simplifierade vårt arbete med empirin och syftet med studien, 
det leder till att relevant information som svarar på vårt syfte och våra frågeställningar 
enklare kunde tas ut.  

Ordet varför ska både intervjuare och vägledare försöka undvika då det inte hör 
hemma i kvalitativa intervjuer. Ett annat sätt att fråga och som frambringar följdfrågor 
kan exempelvis vara, berätta vidare, hur menar du nu? Eller hur uppfattade du 
situationen själv just då? (Trost, 2010). Följdfrågorna gav exempelvis djupare 
information om hur och varför studie- och yrkesvägledaren arbetar med aktiviteter för 
att utveckla elevernas självkännedom.  

5.8 Forskningsetiska överväganden  
De forskningsetiska övervägandena är formade utifrån vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. En tid innan intervjuerna skickades ett samtyckesbrev ut 
via mail som även beskrivs ovan, där syftet med studien presenteras samt de etiska 
principerna som forskarna förbinder sig till att följa. I brevet fanns även information 
om samtycke till inspelning och även hur det inspelade materialet kommer att 
hanteras. De etiska principerna att informera intervjupersonerna beskriver Trost 
(2010) innebär att intervjupersonen har möjlighet att avsluta intervjun, att 
tystnadsplikt råder och att de inte behöver besvara frågorna. Utifrån vetenskapsrådet 
om de etiska riktlinjerna är det viktigt inför, under och efter en intervju att följa det 
som är skrivet i samtyckeskravet.  Det ska tilläggas att deltagandet är frivilligt. 

Innan intervjun startade gick intervjuaren igenom samtyckeskravet med 
intervjupersonen i en kortfattad version av samtyckesbrevet och deltagaren fick i 
början av inspelningen ge ett godkännande att delta. Intervjupersonerna fick 
information om att deras uppgifter kommer bevaras konfidentiellt samt att materialet 
kommer att raderas efter examination. Det innebär att inga uppgifter om kommun, 
skola eller individ kommer att kunna identifieras i rapporten. Konfidentialitet enligt 
Bell (2016) kan vara problematiskt och som beskriver att det är vanligt med forskare 
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som bryter denna regel. Enligt Bell (2016) innebär konfidentialitet ett löfte om att en 
person inte ska beskrivas på sådant sätt att han eller hon kan identifieras i rapporten.  

6 Resultat 
I avsnittet som avser resultatet kommer insamlingsmaterialet presenterats i två teman, 
med underrubriker. Det första som presenteras är hur intervjupersonerna (studie- och 
yrkesvägledarna) arbetar med övergången från skola mot arbetsliv och vilka delar 
som ingår i arbetet. Därefter följer resultatet, på vilket sätt intervjupersonerna arbetar 
med samverkan av andra aktörer som bidrar till trygga övergångar för eleverna.  

6.1 Arbetet med förberedelsen  
 

6.1.1 Utslussningen och arbetet med övergången 
Intervjupersonerna ger olika inblickar i hur respektive studie- och yrkesvägledare 
arbetar med förberedelserna inför övergången skola mot arbetsliv, med både likheter 
och skillnader i arbetet.  

Resultatet av intervjuerna visar att flertalet studie- och yrkesvägledare deltar i något 
som definieras som “utslussning” under det sista året eleverna går på 
gymnasiesärskolan. En utslussning innebär att aktörer som arbetsförmedlingen, LSS-
handläggare, försäkringskassan och enheten för daglig verksamhet (EDV) kommer till 
skolan för att träffa eleverna med eller utan sina föräldrar. Intervjupersonerna ger 
exempel på vilka frågor som diskuteras, som var individen ska bo? Behöver personen 
stöd? Hur ser det ut med arbete och sysselsättning? Hur har praktikperioden fungerat 
och finns det chans till fortsättning där? Flertalet intervjupersoner påpekar vikten av 
att eleven i största möjliga mån är med på mötena inför utslussningen, för att eleven 
ska skaffa sig en uppfattning om vad som händer och vad nästa steg blir, men även 
vara delaktig i sitt eget liv. Under mötena för utslussningen bestäms om eleven ska gå 
mot enheten för daglig verksamhet eller mot arbetsförmedlingen. Resultatet visar att 
har eleven komplicerade funktionsnedsättningar går de mer ofta mot daglig 
sysselsättning. En avgörande roll i utslussningen om vart eleven hamnar har den 22 
veckor långa APL perioden. En bedömning görs från personalen om eleven har klarat 
sig självständigt eller är i behov av mycket handledning. Under de sista veckorna har 
personalen som mål att tillsammans med studie- och yrkesvägledaren hitta APL-
platser som kan tänkas bli elevens nästa arbetsplats.  

“Det är tryggare för både elev och förälder att “Kalle” vet vad han ska göra första 
skolfria dagen” Intervjuperson 5. 

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en central del i arbetet och är en av de 
faktorer som ligger till grund för bedömningen i övergången mellan skola och 
arbetsliv.  

I arbetet mot en trygg övergång visar resultatet på att studie- och yrkesvägledarna har 
i uppdrag att vägleda eleverna genom samtal. Studie- och yrkesvägledarna samtalar 
med eleverna mot ett yrke. Eleven vägleds mot arbetsmarknaden eller mot daglig 
sysselsättning. Samtalen kan även ske mot en folkhögskola. Intervjuperson 1 
förbereder även eleverna genom samverkan med arbetsförmedlingen som kommer till 
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skolan för att träffa alla elever som går årskurs fyra på gymnasiesärskolan. 
Arbetsförmedlingen ger information, vad händer sen? vad gör man när man jobbar? 
vad finns det för olika jobb? Fokus ligger både på arbetsförmedlingen och på daglig 
verksamhet. Resultatet visar att flertalet studie- och yrkesvägledare beskriver 
gymnasiesärskolan som en skyddad miljö, där det är lättare att hamna utanför 
gemenskapen. Intervjuperson 3 beskriver varför gymnasiesärskolan är bra och hur 
eleverna ska inkluderas i samhället,  

“För att dem här eleverna ska kunna inkluderas i samhället måste vi börja med 
en exkludering. Exkludering för att målgruppen ska kunna lära sig utifrån sina 

egna behov och förutsättningar.” Intervjuperson 3. 

6.1.2 APL och vem ansvarar för den 
Som vi benämnt ovan framkommer det i resultatet att APL är en viktig del i 
övergången från skola mot arbetsliv. Flertalet intervjupersoner arbetar inte med 
praktikanskaffningen, arbetsuppgiften ligger istället på lärarna inom respektive 
program. En av intervjupersonerna ansvarar för praktikanskaffningen och berättar att 
det innebär en del resor. Anledningen till resorna beror på att skolan har många elever 
som inte kommer från samma kommun. Skolan erbjuder praktik på hemmaplan i 
årskurs tre och årskurs fyra för att eleverna ska få en fast förankring i sin 
hemkommun. 

 “Det tar mycket tid att planera och kartlägga eleven. Planeringen ligger i att 
ringa företag och komma ut och göra introduktioner innan eleven ska börja, så 

att eleven känner sig trygg”. Intervjuperson 3.  

Intervjuperson 3 följer med eleven som stöd på arbetsplatsen och kan resonera kring 
upplägget utifrån elevens individuella behov. 

Flertalet intervjupersoner beskriver att det är hård konkurrens om praktikplatserna då 
det är många andra aktörer ute samtidigt, exempelvis andra skolor, migrationsverket 
eller högskolan. Andra svårigheter kan även vara att anpassa praktikplatsen efter 
elevernas begränsningar. “Lisa” är ljuskänslig och vill inte vara på platser med stora 
folksamlingar”, Intervjuperson 1. Skolan där intervjuperson 6 arbetar, har det hänt att 
elever fått göra sin praktik på skolan för att skolan inte har hittat en APL plats. För att 
underlätta praktiken för eleverna använder sig intervjuperson 4 av studiebesök, där 
personalen arbetar för att få ut eleverna på praktik. Intervjuperson 4 planerar i 
framtiden att arbeta med en presentation för eleverna om vilka yrken som finns, vad 
de kan arbeta med efter skolan, vilka kunskaper de måste ha och vilka kurser som kan 
vara bra att läsa.  

6.1.3 Öka elevernas självkännedom 
Resultatet visar att intervjupersonerna anser att det är viktigt att arbeta med 
självkännedom för att skapa trygga övergångar, detta är något som alla studie- och 
yrkesvägledare anser att de gör. Intervjuperson 4 beskriver att de arbetar bra med 
självkännedom inom elevhälsoteamet. Där försöker de finna elever och stärka dem i 
deras personlighet. Anledningen är de ska vara förberedda inför övergången skola 
mot arbetsliv. Intervjuperson 2 berättar att arbetet med självinsikt sker inom 
respektive program, hen berättar även om vikten av självinsikt/självkännedom:  
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“Det är viktigt att eleverna har en självkännedom, för man ser på eleverna att det 
fungerar både bättre i skolan och på praktiken om dem har en självkännedom.” 

Intervjuperson 2. 

Samtliga intervjupersoner är överens att det är viktigt för eleverna att arbeta med 
självkännedom. De skapar en förmåga att själva se vad dem klarar av och inte. 
Arbetet med ökad självkännedom tillkommer även i de enskilda samtalen. 
Intervjuperson 6 och 3 påpekar att det är viktigt att utgå från den enskilda individen. 
Genom att lyfta fram vad eleven har för problem kan studie- och yrkesvägledaren och 
övriga i skolan hjälpa eleverna på bästa sätt. Intervjuperson 5 ger en förklaring på hur 
hen arbetar med självkännedom i samtalen: 

“Exempel “Kalle” tycker att han är jätte duktigt på att torka bord. Okej, hur många 
bord torkar du på skolan? ja, fem kanske. Det är jätte bra, men du ska torka 20 bord 

på restaurangen, fixar du det? Ja, det kanske blir lite jobbigt. Vad gör vi då? Då 
måste vi gå hem och öva lite till, så kanske du ska torka sex bord till nästa gång.” 

Intervjuperson 5. 

Intervjuperson 1 poängterar även att de sociala färdigheterna har med självkännedom 
att göra, exempelvis att åka buss som kan vara svår att genomföra. En annan svårighet 
mot ökad självkännedom är att, 

“Eleverna inte får ta del av sina egna utredningar till särskolan” Intervjuperson 1.  

Intervjuperson 1 menar att ökad självkännedom handlar om att eleven måste få grepp 
om hur hens situation ser ut.  

6.1.4 Utveckla kunskaper om sig själv 
Intervjupersonerna är eniga att det är viktigt att fokusera på elevernas starka sidor, 
vad de kan och inte vad de har för diagnos. Det finns delar i elevens liv som kan vara 
svårt och som måste tränas in. Eleven kan skapa strategier för att enklare ta sig fram.  

 “Som exempel, jag är dåligt på att räkna, ja men då kan jag använda mig av en 
miniräknare när jag ska gå på Ica.” Intervjuperson 3. 

Eleverna tillämpar andra saker för att klara saker som är svårt. Intervjuperson 3 menar 
att fokus ska ligga på vad eleven kan blir bättre på och inte på sådant som eleven 
aldrig kommer att klara av, då förstärks inte självförtroendet.  

Samtliga intervjupersoner talar om svårigheten i att många elever inte vill tala om, 
eller veta av sin diagnos. Svårigheten blir att eleven inte förstår sin problematik. Detta 
gäller främst elever som inte blivit utredda förrän i årskurs åtta eller nio förklarar 
intervjuperson 1.     

6.1.5 Fatta och genomföra beslut 
Resultatet visar att flertalet intervjupersoner låter eleverna vara delaktiga och 
beslutsfattande i arbetsprocessen. Intervjupersonerna har en direkt dialog med eleven, 
“vad vill du göra? vad tycker du låter bra?” Intervjuperson 3 berättar att det även är 
viktigt för eleverna att vara delaktiga i sin praktik. “Eleverna får fundera på vart jag 
vill vara och vad man gör där” Uppgiften är sedan att eleverna besöker ett 
handelsområde och tar reda på information om företagen där.  
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“Det är viktigt att dem hela tiden är delaktiga i sin utvecklingsprocess och 
tränar hela tiden på att genomföra och fatta beslut” menar intervjuperson 3. 

Intervjuperson 5 berättar att efter eleven har gjort ett val följer intervjuperson 5 upp i 
efterhand och tar reda på vad som gick bra och mindre. Intervjuperson 5 menar att det 
är viktigt med uppföljning för att koppla tillbaka till nästa gång eleven ska göra ett 
val. “Kommer du ihåg att du gjorde såhär, vad hände då? varför hände de? I samtal 
bör studie- och yrkesvägledarna informera eleven om något val inte är genomförbart. 
Intervjuperson 5 menar att det då är viktigt att inte lägga sina egna värderingar i 
situationen utan vara objektiv. 

Intervjuperson 1 berättar att skolan strävar efter att eleven ska kunna fatta och 
genomföra beslut och att mycket sitter i kommunikationen  

“Säg till om det är något som är galet, berätta och kom hit.” Intervjuperson 1. 

Intervjuperson 1 arbetar mot att det är eleven som ska berätta och inte mamma och 
pappa. Men sen finns det vissa elever där mamma och pappa måste föra talan också 
men inte om eleven kan göra det själv. Studie- och yrkesvägledarna berättar även att 
det inte får finnas för många valalternativ. Då blir det svårt att begränsa sig. 

6.1.6 Arbetslivets villkor 
Intervjupersonerna är överens att eleverna inte får tillräckliga kunskaper om 
arbetslivets villkor. “Här finns det utvecklingsmöjligheter” berättar intervjuperson 4. 
Intervjupersonerna är även överens om att vetskap om arbetslivets villkor är viktigt 
inför elevernas övergång från skola mot arbetslivet.  Intervjuperson 5 berättar att 
strategier till att öka kunskapen för eleverna är mer APL, lärandet i verkligheten.  

Intervjupersonerna poängterar att alla elever inte är mogen för arbetslivet och det går 
inte att påtvinga.  

“Ibland önskar jag att jag kunde skjuta på arbetslivet och de kunde gå kvar” berättar 
intervjuperson 5. 

Intervjuperson 1 tror inte att elever som går nationella program är förberedda på 
arbetslivet och att det inte är någon skillnad om eleven kommer från särskolan eller 
från ett nationellt program. Däremot tror intervjuperson 1 att elever som tillhör 
särskolan har en fördel av en trygghetsanställning. Tackar en elev nej till ett arbete på 
gymnasiesärskolan då har hen automatiskt en person som fångar upp. Den fördelen 
finns inte på ett nationellt program. Intervjuperson 1 berättar att det är svårt att gå ut i 
arbetslivet då begreppsvärlden är helt annorlunda från det man själv är van vid.  

“Det är ett språk du inte har stött på tidigare, det är krångligt. Sådana saker 
som A-kassa, semesterlagen, hur mycket får jag tjäna? Man måste ha jobbat 

ett tag för att veta hur det är.” Intervjuperson 1. 

Flertalet intervjupersoner arbetar med frågor om arbetslivet i samtalen med eleven. 
Intervjupersonerna berättar att de kan få upprepa saker om arbetslivet många gånger 
men att eleven kanske fortfarande inte tar till sig informationen. Intervjuperson 3 
arbetar här mycket med självinsikten som beskrivs ovan, vad innebär det att jobba? 
vad har du för rättigheter och vad har du för skyldigheter? Det framkommer från 
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resultatet att företagen behöver förberedas på det sättet att eleven som kommer kan 
behöva ett monotont arbete. Arbeta med linjära arbetsuppgifter och upprepande. Det 
framkommer även att företagen inte har mycket kunskaper om elever med 
funktionsnedsättningar. De kan ofta känna sig osäkra och är ibland obekväma med 
ordet utvecklingsstörning då de inte vet vad det innebär.  

Sammanfattningsvis presenteras resultatet från intervjupersonerna när övergången 
mellan skola mot arbetsliv har sin start och på vilket sätt studie- och yrkesvägledare 
arbetar för att göra övergången trygg. Därefter presenteras betydelsen av APL och 
vilka svårigheter som medföljer. Sedan presenteras vikten av att intervjupersonerna 
arbetar mot att ge eleverna ökad självkännedom och att utveckla kunskaper om sig 
själv. Därefter följer en presentation av betydelsen för eleverna att vara delaktig i sin 
egen arbetsprocess för att genomföra och fatta egna beslut. Till sist redogörs elevernas 
kunskap om arbetslivets villkor och på vilket sätt eleven kan förberedas mot 
arbetslivet och dess villkor. Resultatet har anknytning mot arbetets frågeställning hur 
studie- och yrkesvägledare arbetar med förberedelsen inför övergången skola mot 
arbetsliv i gymnasiesärskolan.  

6.2 Samverkan 
I avsnittet presenteras resultat från intervjuerna om vilken betydelse samarbetet med 
andra aktörer har för eleverna inför övergången skola mot och på vilket sätt eleverna 
kan få hjälp och stöd efter avslutad utbildning. Därefter följer en presentation av där 
intervjudeltagarna redogör på vilket sätt de arbetar med att öka elevernas kännedom 
för olika valalternativ.  

6.2.1 Samverkan med andra aktörer 
Inom samarbetet med andra aktörer i skolans värld är det främst med lärare som 
studie- och yrkesvägledarna arbetar med. Betydelsen av samarbetet ligger dels i att 
lärarna kommer nära eleverna då det oftast är små klasser. En av intervjupersonerna 
menar att lärarna har kunskaper, erfarenheter och olika kontakter som kan vara till 
hjälp i arbetet med trygga övergångar.  

“Jag och mentorerna jobbar med trygga övergången, och rektor också. Rektorn har 
det övergripande ansvaret, men hantverket ska jag och mentorerna göra, tillsammans 

med föräldrar och elev” Intervjuperson 5. 

Flertalet intervjupersoner berättar att de samarbetar med andra aktörer som 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, LSS-handläggare och daglig verksamhet. När 
eleverna avslutat sin utbildning och ska ut i “vuxenlivet” berättar intervjuperson 5,  

“Det är traumatiskt för de flesta elever att sluta hos oss, de vill dem inte.” 
Intervjuperson 5. 

Skolan är uppsökande, vilket underlättar för både elever och föräldrar. Myndigheter 
däremot, är inte uppsökande på samma sätt, vilket gör att det lätt uppstår svårigheter 
för många elever. För att arbeta mot att övergången mellan skola mot arbetsliv ska bli 
effektiv arbetar flertalet intervjupersoner med ett projekt där olika myndigheter bjuds 
in för att ge information och svara på frågor. Intervjuperson 5 berättar,  
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“Det kommer att vara runda bord och där står respektive myndighet vid borden och 
så är elever och föräldrar inbjudna, och så får de gå runt och fråga.” Intervjuperson 

5. 

Detta underlättar för eleverna då det är många som inte vet vad de ska göra eller var 
de ska vända sig när de slutar gymnasiesärskolan. Intervjuperson 1 beskriver 
samarbetet hen har med arbetsförmedlingen. Eftersom att sommaren kommer när 
utbildningen är klar, jobbar dem med något som kallas för förlängd praktik. Detta 
innebär att eleverna ska slippa gå sysslolösa under sommaren då många arbeten 
stannar av på grund av att det är semester.  

Intervjuperson 1 berättar att efter eleven har avslutat sin utbildning på 
gymnasiesärskolan finns tillgång till vägledning sex månader efter. Inom dessa sex 
månader ska ett uppföljningssamtal ske. Intervjuperson 1 berättar att det ofta är lätt att 
ha ett uppföljningssamtal då kontakten med aktörerna som arbetsförmedlingen, EDV, 
försäkringskassan och LSS-handläggare redan finns kring eleven. När intervjuperson 
1 tar kontakt med arbetsförmedlingen, EDV eller lärvux kan frågor ställas: är eleven 
kvar? har den fått arbete? Intervjuperson 1 definierar sig själv som en kontaktperson.  

6.2.2 Kännedom om olika valalternativ  
Studie- och yrkesvägledarna använder samtalen till att öka elevernas kännedom om 
olika valalternativ.  

“Vi pratar om det här varje dag, vad kan vi göra när vi blir stora? vad har man för 
drömmar och mål?” berättar intervjuperson 1.  

Flertalet intervjupersoner påtalar att praktiken är viktig, där får eleverna åka ut för att 
få kännedom om olika yrken och på så sätt får de kunskaper om olika valalternativ. 
Intervjuperson 5 berättar att eleverna efter praktiken gör arbeten om sina 
praktikplatser, sedan redovisar de för varandra. På detta sätt får alla elever 
information om olika yrken. Intervjuperson 3 berättar att de olika programmen har 
undervisning över vilka olika yrken det finns i respektive programs bransch: “Det är 
viktigt för eleverna att få den inblicken om branschen och om andra valalternativ”. 
Samtliga intervjupersoner berättar att kännedom om olika valalternativ är något som 
lärare även arbetar med. Intervjuperson 4 säger att lärarna har en viktig roll och 
arbetar dagligen med eleverna. Intervjuperson 4 tror att tydlighet om vad som händer 
sedan och vilka möjligheter som finns, diskuterat utifrån elevernas intressen är större 
på gymnasiesärskolan än i övriga gymnasieskolan.  

“Den viktigaste uppgiften för mig är att anpassa utifrån varje individ. Så det ska bli 
en bra utslussning” Intervjuperson 3.  

Här delar samtliga intervjupersoner samma åsikt. Eleverna inom gymnasiesärskolan 
behöver mycket tid, mer tid än elever inom gymnasieskolan berättar en av 
intervjupersonerna. Två av intervjupersonerna tar även upp att tiden inte alltid finns. 

I resultatet beskriver intervjudeltagarna betydelsen av samarbetet med lärare och 
studie- och yrkesvägledaren i att förbereda eleverna mot övergången skola mot 
arbetsliv. Därefter redogör intervjudeltagarna på vilket sätt de arbetar med andra 
aktörer från samhället i att stödja eleverna mot en trygg övergång. Till sist presenteras 
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vilken stödjande funktion studie- och yrkesvägledare har för elever efter avslutad 
utbildning. Det är många delar som presenteras men slutsatsen av de presenterade 
resultaten leder till att alla delar är lika betydelsefulla mot att förbereda elever inför 
övergången skola mot arbetsliv.  

7 Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet med vår analysmetod, samt tidigare forskning. 
Analysen är uppdelad i olika rubriker som övergången skola – arbetsliv och vikten av 
APL, Självkännedom och utveckla kunskaper om sig själv, fatta och genomföra 
beslut, arbetslivets villkor och samverkan och kännedom om olika valalternativ. 
Rubrikerna är i likhet med vad som presenteras i resultatet, för att göra det enklare för 
läsaren att följa med i texten.  

7.1 Övergången skola - arbetsliv och vikten av APL 
Enligt intervjupersonerna är “utslussningen” av eleverna ett viktigt moment i 
övergången från skola mot arbetsliv. Vid en utslussning får eleverna möjlighet att 
träffa arbetsförmedlingen, LSS, försäkringskassan och enheten för daglig verksamhet, 
som alla är aktörer eleverna kommer att träffa efter skolans slut. Genom samverkan 
med olika aktörer kan övergången mellan skola mot arbetsliv förenklas. Processen för 
utslussningen börjar ske på våren i årskurs fyra i gymnasiesärskolan. Hodkinson & 
Sparkes menar att livet kan delas upp i brytpunkter (Andergren, 2015). Enligt 
Hodkinson & Sparkes innebär en brytpunkt att en individ fattar beslut som ändrar 
riktning i olika avseenden, som exempelvis övergången från skola mot arbetsliv 
(Lovén, 2015). Intervjupersonerna anser att det är viktigt att eleverna är med på dessa 
möten så att eleverna får en uppfattning om vad som sker, men även att dem får vara 
delaktig i sitt eget liv. Enligt Skolverkets allmänna råd (2014) Studie-och 
yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, är ett av 
målen med gymnasiesärskolan att ge eleverna möjligheter att ta ställning till frågor 
gällande sin framtid. Personer med intellektuella funktionshinder kan finna processen 
komplicerad i övergången mellan skola mot arbetsliv. Eleven går från något till något 
annat (Molin, 2008). En liknelse kan göras till Hodkinson & Sparkes (1997) som 
menar att en brytpunkt uppstår när elever går från skola mot arbetsliv, brytpunkten 
kan identifieras när en individ går igenom en förvandling av sin identitet. Detta kan 
kopplas samman till att elever på gymnasiesärskolan kan komma att göra en 
identitetsförändring i samband med inträde på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara 
om att lämna ungdomsvärlden och kliva in i vuxenvärlden. Det existerar andra normer 
och värderingar i vuxenvärlden än vad eleverna är vana vid (Molin, 2008). 
Övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet kan kopplas samman till vad 
Hodkinson & Sparkes (1997) definierar som en strukturell brytpunkt. En sådan 
brytpunkt innebär att samhället sätter tidsgränser för val som individen måste förhålla 
sig till, i detta fall övergången från skola mot arbetsliv. (Lovén, 2015).  

Vid utslussningen bestäms även om eleven ska gå vidare till arbetsförmedlingen eller 
mot daglig verksamhet. En avgörande roll i utslussningen om var eleven hamnar har 
den 22 veckor långa APL perioden. En bedömning utförs om hur eleven har klarat sin 
praktikperiod, har hen fått mycket handledning eller arbetat självständigt. Flertalet 
intervjupersoner arbetar inte med praktikanskaffningen, detta gör lärare på respektive 
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program för att de enligt intervjupersonerna, är mest insatt i arbetsmarknaden utifrån 
sitt eget område. En av de stödjande insatserna för elever med funktionsnedsättning är 
den arbetsplatsförlagda utbildningen som innehåller bedömningar och uppföljning. 
Genom APL kan elever på gymnasiesärskolan stärka sina kontakter med arbetsgivare 
och även knyta nya (Skolverket, 2009).  

Samtliga intervjupersoner berättar om svårigheter kring praktiken då det är hård 
konkurrens om praktikplatserna. I vissa fall har eleverna fått göra sin praktik på 
skolan då det inte har funnits tillräckligt med praktikplatser. Andra svårigheter 
intervjupersonerna berättar om, är att anpassa praktikplatsen utifrån elevernas 
begränsningar så som ljuskänslighet eller att inte kunna vara på platser med stora 
folksamlingar. Genom APL ska eleven knyta kontakt med arbetsmarknaden som 
benämns ovan. Studier visar att faktorer som ökar chansen till arbete för elever på 
gymnasiesärskolan är att under skoltiden komma i kontakt med “riktiga” arbeten som 
exempelvis kan ge möjlighet till praktik redan under skoltiden (Arvidsson, 2016). 
Yrkesvalet är en pågående process som sker flera gånger i livet och unga människor 
upplever press till att forma sina livsstilar (Lundahl, 2011). Detta kan kopplas 
samman till Hodkinson & Sparkes careershipteori som menar att en bekräftande rutin 
förstärker ett karriärbeslut som redan har gjorts, så att den nya identiteten kan 
utvecklas i den väg som är tänkt. Individens livskarriärlinje består av brytpunkter och 
mellanliggande rutiner. En rutin menas med perioden mellan flera brytpunkter där 
individen måste hantera sitt beslut och de erfarenheter denne gör (Lovén, 2015).  

Utifrån vad intervjupersonerna berättar har som benämnts ovan praktikplatsen en 
avgörande roll för vilken väg eleven ska gå, men även om hen kan fortsätta på samma 
praktikplats efter gymnasiesärskolan. Då eleven aktivt ska vara delaktig i 
valprocessen kan eleven göra ett val som kommer att utveckla hens karriärutveckling 
och identitet. Detta benämns som den bekräftande rutinen. En sådan rutin är en del av 
utvecklingen, identiteten och individens habitus (Hodkinson & Sparkes, 1997). Intar 
eleven en identitet på en arbetsplats eller daglig sysselsättning som hen varken 
accepterar eller socialiserar med och inte heller känner sig kunna initiera en 
förändring med, benämner Hodkinson & Sparkes (1997) rutinen för dislokation. 
Anledningen till att detta sker kan vara för att eleven längtar efter en tidigare identitet 
som inte längre är tillgänglig för den personen (Hodkinson & Sparkes, 1997). Lovén 
(2015) menar att studie- och yrkesvägledaren bär ett ansvar då hen rör sig inom 
området skola-arbetsliv och har fokus på att stödja ungdomar i deras val av framtid.  

Flertalet studie- och yrkesvägledare beskriver gymnasiesärskolan som en skyddad 
miljö där elever ibland hamnar utanför gemenskapen. Genom att tillhöra särskolan 
tillkommer begränsningar mot framtida utbildningar och karriärmöjligheter. 
Arvidssons (2016) studie visar på att fyra av fem elever med en funktionsnedsättning 
står utanför arbetsmarknaden idag. Vilket tyder på att unga vuxna från 
gymnasiesärskolan har idag svårt att etablera sig på arbetsmarknaden efter avslutade 
studier. Flertalet individer från gymnasiesärskolan har efter avslutad utbildning 
lönebidrag och arbetar i en samhällsintegrerad verksamhet (Skolverket, 2009). Dock 
menar intervjuperson 1 att gymnasiesärskolan är viktig för att ungdomarna ska 
integreras i samhället. Intervjuperson 1 beskriver att genom en exkludering kan 
målgruppen lära sig utifrån sina egna behov och förutsättningar. Detta kan kopplas 
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samman med Hodkinson & Sparkes rutin den evolutionära. Denna rutin uppstår när 
en person gradvis förändras, individen växer ur sin ursprungliga identitet på ett sätt 
som inte är smärtsamt. Detta kan leda till en transformation med en bidragande 
brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997). Genom att eleven går gymnasiesärskolan 
och får successivt lära sig utifrån sitt egna behov och förutsättningar, kan en 
evolutionär rutin ske mot övergången skola mot arbetsliv.  

7.2 Självkännedom och utveckla kunskaper om sig själv 
Under intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna är eniga om att det är 
viktigt att fokusera på elevernas starka sidor. Fokus ligger på vad eleverna kan och 
inte vad de har för diagnos. Detta för att öka elevernas tro på sig själv. Skolverkets 
allmänna råd (2014) Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och 
särskild utbildning för vuxna, menar att eleven bör utveckla kunskaper om sig själv 
och sina starka sidor, även sidor som kan utvecklas för att underlätta övergången mot 
arbetslivet. Intervjupersonerna berättar även att träning bör ligga på sidor som kan 
utvecklas och vad eleven kan göra annorlunda, fokus bör inte ligga på sidor som 
eleven aldrig kommer att klara, då förstärks inte självförtroendet. Samtliga 
intervjupersoner talar om svårigheten många elever har i att inte vilja tala om eller 
veta av sin diagnos. Vilket kan bidra till att eleverna inte har förstått sin problematik.  

Ovan förklaras vad en strukturell brytpunkt innebär enligt Hodkinson & Sparkes. 
Eleven står inte bara inför en brytpunkt genom övergången från skola mot arbetsliv, 
eleven har redan gått igenom och tagit ett beslut från grundskola mot gymnasium. Har 
inte eleven förstått sin problematik kan även valet att gå gymnasiesärskolan kännas 
som ett fel val. En motsägande rutin innebär, som beskrivits ovan, att en person börjar 
ångra sitt fattade beslut då hen är missnöjd med en ursprunglig förändring eller 
alternativ (Hodkinson & Sparkes, 1997). Genom en ökad självkännedom kan eleven 
reflektera runt sig själv gentemot studie- och yrkesval, detta är viktigt för att skapa en 
trygg övergång mot arbetslivet (Skolverket, 2014). Har eleven ökat sin 
självkännedom fungerar den eleven både bättre i skolan och på praktiken berättar 
intervjuperson 1. Samtliga intervjupersoner menar att det är viktigt att kontinuerligt 
arbeta mot en ökad självkännedom och detta är något som de flesta intervjupersoner 
anser att all personal på skolan gör. Här menar Arvidsson (2016) att kliva in på 
arbetsmarknaden efter skoltiden är ett steg mot ökad självständighet och frigörelse. 
Dock är möjligheterna för eleverna med en funktionsnedsättning att ta sig ut i 
arbetslivet inte bara beroende av individuella faktorer (Arvidsson, 2016).  

Intervjuperson 1 berättar att det inte är ovanligt att eleverna inte får ta del av sina 
utredningar. Detta ser intervjupersonen som ett problem, för att arbeta med 
självkännedom handlar det om att eleven själv måste få grepp om hur hens situation 
ser ut. Enligt skolverket (2013) har gymnasiesärskolan ett bredare syfte än att endast 
förbereda ungdomarna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Eleverna ska få en 
god grund för personlig utveckling och studie- och yrkesvägledare bör ge eleverna 
verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. Intervjupersonerna berättar att i samtalen 
är det viktigt att utgå från individen. Där kan studie- och yrkesvägledarna lyfta fram 
vilka svårigheter eleven har och försöka hitta strategier till det. Studie- och 
yrkesvägledare bör tillsammans med lärare bidra med aktiviteter som ger eleven 
underlag till ökad självkännedom (Skolverket, 2009). Detta är inget som konkret 
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framkommer ur intervjuerna, hur studie- och yrkesvägledarna arbetar tillsammans 
med lärare och utvecklar aktiviteter mot ökad självkännedom. Enligt skolverket 
(2014) ska studie- och yrkesvägledare arbeta mot tre olika punkter. En av dessa 
punkter innebär att studie- och yrkesvägledare ska arbeta tillsammans med 
undervisning. 

7.3 Fatta och genomföra beslut 
Skolverkets allmänna råd (2014) Studie- och yrkesvägledning inom 
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna menar att elever utifrån deras 
egna förutsättningar, ska bli medvetna om olika alternativ och få möjlighet att lära sig 
att fatta och genomföra beslut. Flertalet intervjupersoner låter eleverna vara delaktiga 
och fatta beslut i arbetsprocessen som pågår under de fyra år som de går på 
gymnasiesärskolan. Intervjuperson 3 berättar att det är viktigt för elever att de är 
delaktiga i sin egen utvecklingsprocess då eleverna genom det tränar på att genomföra 
och fatta beslut. För att genomföra detta har intervjupersonerna en direkt dialog med 
eleven, vad vill du göra? vad tycker du låter bra? Intervjupersonerna menar att i 
samtalen är det viktigt att anpassa informationen till varje elev. Intervjuperson 3 
menar att mycket av strävan efter att fatta och genomföra beslut sitter i 
kommunikationen. Skolverkets allmänna råd (2014) Studie- och yrkesvägledning 
inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna, står det att informationen 
från studie- och yrkesvägledare ska anpassas utifrån individens egna förutsättningar 
och behov.  

Intervjuperson 3 berättar att det är viktigt att återkoppla med eleven i efterhand för att 
samtala om vad som gick bra. Genom återkoppling kan man även koppla tillbaka till 
nästa gång eleven ska göra ett val, vilket blir en viktig del i att lära eleven fatta och 
genomföra beslut. Här menar Lundahl (2011) att vägledaren ska hjälpa eleven när det 
kommer till att tolka och förstå information, men även sammankoppla informationen 
till den särskilda eleven. Intervjuperson 3 menar på att samtal måste ske med eleven 
om det handlar om ett val som inte är möjligt. Enligt skolverkets allmänna råd (2013) 
Arbete med studie- och yrkesvägledning, står det att det är viktigt att besluten som 
fattas ska vara elevens egna beslut. Enligt Lundahl (2011) ska informationen som ges 
vara likvärdig med elevens personlighet och de svårigheter som eleven kan påträffa. 
Flertalet intervjupersoner vill poängtera att det är viktigt att inte lägga sina egna 
värderingar i situationen. 

7.4 Arbetslivets villkor 
Samtliga intervjupersoner tror inte att eleverna är redo för arbetslivet när de har gått 
färdigt gymnasiesärskolan och många elever är inte mogna för arbetslivet. Detta är 
något som intervjupersonerna anser inte går att påtvinga. Detta kan kopplas till 
Hodkinson & Sparkes careershipteori där brytpunkter är centrala och som beskrivs 
mer utförligt ovan. Enligt Hodkinson & Sparkes är övergången från skola mot 
arbetsliv en viktig brytpunkt i individers liv (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Flertalet intervjupersoner tror inte att alla elever har tillräckliga kunskaper om 
arbetslivet villkor och att de flesta eleverna inte är redo för arbetslivet.  

Detta kan kopplas till Hodkinson & Sparkes tvingade brytpunkter, vilket innebär att 
individen måste anpassa sig till situationen, trots att individen inte är redo (Lovén, 
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2015). Från intervjuerna framkommer det att företagen har lite kunskaper om 
individer med funktionsnedsättning, vilket kan leda till att arbetsgivare känner sig 
obekväma och osäkra med att ta emot individer med en funktionsnedsättning. En av 
svårigheterna för elever från gymnasiesärskolan att ta sig in i arbetslivet anser 
Arvidsson (2016) beror på att skolan och arbetslivet har olika syn på 
funktionsnedsättning och individens förmågor. Detsamma gäller även för synen på 
respektive krav och förväntningar på individen. Skolverkets publikation (2009) Med 
samverkan är allt möjligt menar att olika företag med rätt stöd kan bli arbetsgivare för 
individer med funktionsnedsättning. Intervjupersonerna menar att företagen behöver 
förberedas på att ta emot elever.  

7.5 Samverkan och kännedom om olika valalternativ 
Enligt skolverkets allmänna råd (2013) Studie- och yrkesvägledning, ska studie- och 
yrkesvägledare tillsammans med andra aktörer inom skolan arbeta med information 
och undervisning. Detta är något som flertalet intervjuade studie- och yrkesvägledare 
menar på att de gör. Nyttan av samarbetet med att arbeta med trygga övergångar är 
stort då lärare kommer nära eleverna samt har kunskaper och erfarenheter som 
kommer till hjälp.  

Det ska även finnas en planering för elevens förberedelser inför övergången mot 
arbetsliv eller annan sysselsättning, detta för att på ett så bra sätt som möjligt 
förbereda eleverna till att få arbete eller annan sysselsättning. I denna planering ska 
hänsyn tas till elevens behov av tid och stöd (Skolverket, 2016). Flertalet 
intervjupersoner berättar att eleverna inom gymnasiesärskolan behöver mycket tid och 
stöttning. Det är tid som inte alltid finns för studie- och yrkesvägledarna. I 
Intervjuerna framgår det att flertalet studie- och yrkesvägledare även samarbetar för 
trygga övergångar, med andra aktörer inom samhället så som arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, LSS-handläggare och daglig verksamhet. I en publikation från 
skolverket (2009) Med samverkan är allt möjligt, beskriver författarna att, genom 
samverkan med olika aktörer i samhället kan övergången från skola mot arbetsliv 
simplifieras för elever med funktionsnedsättning. Genom samarbetet ökar elevernas 
anställningsbarhet och konkurrenskraft ute i arbetslivet. Skolverkets publikation 
(2009) Med samverkan är allt möjligt, står det att det finns ett utvecklingsområde till 
individer med funktionsnedsättning och deras inträde på arbetsmarknaden, 
exempelvis skulle samverkan med aktörer inom olika myndigheter underlätta som 
stöd för eleverna när det kommer till övergången, skola mot arbetsliv. Arvidsson 
(2016) menar att andra svårigheter för elever med funktionsnedsättning att inkluderas 
på arbetsmarknaden är det ökade antalet elever på gymnasiesärskolan. Ökningen har 
bidragit till ökad efterfrågan hos specifikt daglig verksamhet. Endast ett fåtal 
individer från daglig verksamhet går vidare mot en vidare anställning (Arvidsson, 
2016).  

En av intervjupersonerna berättar att de flesta elever inte vill sluta på 
gymnasiesärskolan. Övergången är en viktig brytpunkt och ändrar riktning i livet 
(Hodkinson & Sparkes, 1997). Brytpunkten kan vara en traumatisk upplevelse för 
eleverna, vilket talar för att eleverna behöver stor hjälp vid övergången mellan skola 
mot arbetsliv. Här menar även Lovén (2015) att studie- och yrkesvägledaren har en 
betydande roll i att hjälpa eleverna att skapa sin karriärgång. Studie- och 
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yrkesvägledare ska koncentrera sig på att ge eleverna stöd och hjälp till deras val av 
framtid. Övervägande del av intervjupersonerna arbetar specifikt för trygga 
övergångar genom samtal, information och samarbete, här har samverkan med andra 
aktörer en betydande roll som underlättar för eleverna då många av dem inte vet vad 
de ska göra eller vart de ska vända sig efter gymnasiesärskolan. Skolverkets allmänna 
råd (2014) skriver att elever inom gymnasiesärskolan är i behov av information om 
vilka alternativ som finns, samt deras rätt till stöd och hjälp de kan behöva i 
arbetslivet.  

 Enligt de allmänna råden (2014) bör studie- och yrkesvägledare arbeta med 
vägledningssamtal. Samtliga intervjupersoner berättar att samtal är något de arbetar 
med för att ge eleverna inom gymnasiesärskolan kännedom om olika valalternativ. 
Enligt skolverket (2014) Studie-och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och 
särskild utbildning för vuxna, står det att studie- och yrkesvägledare ska arbeta för att 
förbättra elevens kunnande till utbildning och arbetsliv. Detta innebär att eleven ska 
öva på att bli medveten om olika valalternativ. Förutom samtalen påpekar de flesta 
intervjupersoner att praktik är en viktig del för att eleverna ska få kännedom och 
kunskaper om olika valalternativ. Hodkinson & Sparkes careershipteori menar på att 
studie- och yrkesvägledaren ska hjälpa individen att forma sin yrkesbana och har 
därför en mycket viktigt roll i förberedelserna (Lovén, 2015).  

8 Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet och den kunskap som vi har samlat på oss av 
den kvalitativa undersökningen som genomförts med sex studie- och yrkesvägledare. 
Här presenteras även slutsatser med egna reflektioner utifrån syftet med arbetet, hur 
studie- och yrkesvägledare arbetar för att skapa trygga övergångar för elever i 
gymnasiesärskolan.   

Övergången från skola mot arbetsliv benämner Hodkinson & Sparkes (1997) vara en 
brytpunkt som kan se olika ut beroende på vad individen går igenom. För att 
förbereda eleverna inför en brytpunkt från skola mot arbetsliv är det viktigt att olika 
aktörer inom skolan arbetar med eleverna för att förbereda dem, det är även viktigt att 
olika myndighetsutövare och olika företag är inkluderade.  

Den 22 veckors långa APL perioden på gymnasiesärskolan kan vi konstatera är en 
central del i övergången från skola mot arbetsliv. Bland annat är APL perioden en 
central del i utslussningen som kommer att beskrivas nedan. APL perioden är viktig i 
de avseende att eleverna får möjlighet att stärka sina kontakter med arbetsgivare och 
knyta nya (Skolverket, 2009). Till detta menar Arvidsson (2016) att faktorer som ökar 
chansen till arbete för elever på gymnasiesärskolan, är att under skoltiden komma i 
kontakt med “riktiga” arbeten som förslagsvis kan ge möjlighet till praktik redan 
under skoltiden. Oavsett faktorer som ökar chansen till arbete framkommer det av 
intervjupersonerna att flertalet skolor har svårigheter runt praktiken på olika sätt. 
Intervjupersonerna berättar att det är hård konkurrens om platserna och i vissa fall har 
eleverna fått göra sin praktik på skolan då det inte har funnits tillräckligt med 
praktikplatser. Intervjupersonerna berättar att svårigheter runt praktiken är att anpassa 
praktikplatsen utifrån elevernas begränsningar. Följder för detta som vi kan se, är att 
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APL är en viktig del i övergången mot arbetslivet. Vilka konsekvenser får de då för 
elever som inte får någon praktikplats på grund av för få praktikplatser? Processen i 
övergången mellan skola mot arbetsliv kan personer med intellektuella 
funktionshinder finna komplicerade (Molin, 2008). Eleverna i gymnasiesärskolan 
anser vi stå inför en strukturell brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997).  Detta anser 
vi kan kopplas samman till att eleverna på gymnasiesärskolan kan komma att göra en 
identitetsförändring i samband med inträde på arbetsmarknaden. I arbetslivet existerar 
det andra normer och värderingar än vad eleverna är vana vid (Molin, 2008). Vi kan 
här dra slutsatsen att en av svårigheterna för elever som inte gör sin 22 veckor långa 
APL, kan få det svårare att knyta kontakter med arbetslivet och på så sätt kan 
processen med att skapa en ny identitet komma att bli mer problematiskt då eleverna 
är mindre förberedda på arbetsmarknadens normer och värderingar.  

En av slutsatserna vi kan dra är att eleverna bör få kunskap om sig själv för att bli mer 
förberedda inför övergången mellan skola mot arbetsliv. Intervjupersonerna är eniga 
att det är viktigt att fokusera på elevernas starka sidor och inte vad de har för diagnos. 
Skolverkets allmänna råd (2014) Studie- och yrkesvägledning inom 
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna menar, för att eleverna ska 
utvecklas bör hen utveckla kunskaper om sig själv och sina starka sidor. Detta för att 
övergången mellan skola mot arbetsliv ska bli lättare för eleven. I intervjuerna 
framkommer det inte att det är självklart för alla elever att kunna tala om sin diagnos. 
Intervjupersonerna berättar att eleverna sällan har förstått sin problematik. Inför valet 
av gymnasium har eleverna genomgått en strukturell brytpunkt enligt Hodkinson & 
Sparkes (1997). Vi anser att, såvida en elev inte har förstått sin problematik kan 
gymnasievalet kännas som ett fel val. Detta kan leda till att eleven börjar ångra sitt 
redan fattade beslut då hen är missnöjd med en ursprunglig förändring eller alternativ, 
detta är enligt Hodkinson & Sparkes (1997) en motsägande rutin. Intervjupersonerna 
berättar att, har eleven en självkännedom, fungerar eleven både bättre i skolan och på 
praktiken. Samtidigt framkommer det under intervjuerna att det är ovanligt att 
eleverna får ta del av sina egna utredningar. Intervjupersonerna ser detta som ett 
problem. Ökad självkännedom innebär att eleven själv måste få grepp om hur hens 
situation ser ut. Vi anser att det är viktigt för eleverna att få ta del av sin personliga 
information, dock bedömer vi att föräldrarna bör informera sitt barn om hur hens 
situation ser ut. Här väcks även frågan igen, hur mycket påverkas praktiken negativt 
om eleven inte har en självkännedom? Vi anser att det kan påverka elevens framtid 
som vi även benämnt ovan. Praktiken är viktig för övergången mellan skolan och 
arbetsliv och framtiden. Genom en ökad självkännedom kan eleven reflektera runt sig 
själv gentemot studie- och yrkesval, det är viktigt för att skapa en trygg övergång mot 
arbetslivet (Skolverket, 2014).  

Vi kan även se att eleverna bör lära sig att fatta och genomföra beslut, då det är en 
avgörande faktor till att övergången från skola mot arbetsliv blir enklare. 
Intervjupersonerna berättar att det är viktigt att eleverna själva får vara delaktiga och 
fatta beslut i arbetsprocessen under skoltiden.  Intervjuperson 3 menar att det är 
viktigt då eleverna tränar på att genomföra och fatta beslut. Skolverkets allmänna råd 
(2014) Studie- och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning 
för vuxna menar på att, eleverna utifrån deras egna förutsättningar ska bli medvetna 
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om olika valalternativ, samt få möjlighet att fatta och genomföra beslut. 
Intervjupersonerna är överens att det är viktigt att en direkt dialog med eleven finns. 
Det är även viktigt att anpassa informationen till varje elev. Enligt Skolverket (2014) 
ska informationen från studie- och yrkesvägledare anpassas utifrån individens egna 
förutsättningar och behov. Vi anser att en av studie- och yrkesvägledarens uppgift på 
gymnasiesärskolan är att anpassa informationen utifrån varje enskild elev, då alla 
elever har olika förutsättningar och behov. Lundahl (2011) menar att informationen 
som ges ska vara likvärdig med elevens personlighet och de svårigheter som eleven 
kan påträffa.  

En annan slutsats som framkommer i arbetet, är att elever i gymnasiesärskolan 
behöver en planering av förberedelsen inför övergången från skola mot arbetsliv. 
Något som ska tas till hänsyn är elevernas behov av tid och stöd beskriver skolverket 
(2016). Enligt flertalet intervjupersoner behöver eleverna i gymnasiesärskolan mer tid 
och stöttning än eleverna i gymnasieskolan. Detta med tanke på deras 
funktionsnedsättning. Det framkommer även att det inte avsätts tillräckligt med tid för 
studie- och yrkesvägledarna i arbetet inom gymnasiesärskolan. Detta kan kopplas till 
Hodkinson & Sparkes (1997) som beskriver att en brytpunkt kan vara påtvingad, 
vilket innebär att individen måste anpassa sig till situationen trots att individen inte är 
redo. Den påtvingade brytpunkten anser vi att eleverna delvis kan kringgå om 
eleverna är bättre förberedda inför arbetslivet och dess villkor. Anledningen till 
tidsbristen anser vi kan bero på att studie- och yrkesvägledarna inte får tillräckligt 
med tid till arbetet med eleverna.  

Då studie- och yrkesvägledarna inte har tiden med sig är samarbetet med andra 
aktörer inom skolan extra viktigt för att eleverna ska få den tid de behöver för att bli 
förberedda mot övergången från skola mot arbetsliv. Flertalet intervjupersoner menar 
att de samarbetar med andra aktörer inom skolan, vilket även är något som 
skolverkets allmänna råd (2014) redogör för. En annan slutsats vi kan dra från att 
eleverna inte är förberedda eller har nog med kunskaper om arbetslivets villkor, är att 
praktiken blir betydelsefull för eleverna som även beskrivs ovan. Eleverna får genom 
sin APL kunskaper om arbetslivets villkor i verkliga livet, alltså lärande i 
verkligheten. APL som är mer utförligt diskuterat ovan anser vi vara en viktig aspekt i 
elevernas lärande och i förberedelserna inför övergången från skola mot arbetsliv. En 
annan aspekt som tillkommer är företagens kunskaper om funktionsnedsättning. Det 
framkommer från intervjuerna att företagen har lite kunskaper om individer med 
funktionsnedsättning, vilket kan bli ett problem gällande anskaffande av APL platser 
och inte minst mot elevernas inträde på arbetsmarknaden. Vilket bekräftar det 
Arvidsson (2016) menar med att det är svårt för elever från gymnasiesärskolan att ta 
sig in på arbetsmarknaden, detta beror på att skolan och arbetslivet har olika syn på 
funktionsnedsättning och individens förmågor. Samtidigt skriver skolverkets 
publikation (2009) Med samverkan är allt möjligt, att med rätt förberedelse och stöd 
kan olika företag bli arbetsgivare för individer med funktionsnedsättning. 
Intervjupersonerna menar att företagen behöver mer förberedelser och information för 
att möta elever med funktionsnedsättning. Detta är något som vi instämmer med, att 
olika företag kan bli arbetsgivare åt elever med funktionsnedsättning om företagen får 
en bättre förberedelse i hur dem ska bemöta eleverna. Anledningen till att företagen 
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och skolan inte har lika syn på funktionsnedsättning menar vi kan bero på att 
företagen inte får det rätta stödet.  

Intervjuperson 1 påpekar att många av eleverna inte vet var de ska vända sig efter 
gymnasiesärskolan. Enligt skolverkets allmänna råd (2014) ska elever i behov av stöd 
få hjälp och information om arbetslivet. För att eleverna inom gymnasiesärskolan ska 
få ett behagligt inträde på arbetsmarknaden är samverkan med övriga samhället 
viktigt. Flertalet studie- och yrkesvägledare menar att de samarbetar med 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, LSS-handläggare och daglig verksamhet mot 
trygga övergångar. Publikation från skolverket (2009) Med samverkan är allt möjligt, 
beskriver att övergången från skola mot arbetsliv blir lättare genom samverkan med 
andra aktörer i samhället. Dock menar Arvidsson (2016) att det finns andra 
svårigheter för elever inom gymnasiesärskolan att inkluderas på arbetsmarknaden. Ett 
ökat antal elever på gymnasiesärskolan har bidragit med ökad efterfrågan hos 
specifikt daglig verksamhet. Det har i sin tur bidragit till att endast ett fåtal individer 
från daglig verksamhet går vidare mot en anställning. Slutsats som vi kan dra är, trots 
att intervjupersonerna menar att de arbetar mot en trygg övergång och att 
publikationen (2009) Med samverkan är allt möjligt, bekräftar detta, finns det andra 
svårigheter. Ett ökat elevantal bidrar till hinder att gå vidare mot en anställning, detta 
gäller specifikt för daglig verksamhet.  

Eleverna inom gymnasiesärskolan ska lära sig att i sin egen takt integreras i 
samhället. Intervjuperson 3 berättar under sin intervju att gymnasiesärskolan är viktig 
för att eleverna ska kunna integreras i samhället. Detta kan kopplas samman med 
Hodkinson & Sparkes (1997) rutin som benämns den evolutionära. Den evolutionära 
rutinen uppstår när en person gradvis förändras. Individen växer ur sin ursprungliga 
identitet på ett sätt som inte är smärtsamt (Hodkinson & Sparkes, 1997). Vi anser att 
eleverna i gymnasiesärskolan successivt får lära sig utifrån sina egna behov och 
förutsättningar att integreras i samhället. På detta sätt anser vi att eleven kommer att 
uppnå den evolutionära rutinen. Intervjuperson 3 förklarar gymnasiesärskolan på ett 
sätt som vi anser vara intressant.  

“För att de här eleverna ska kunna inkluderas i samhället måste vi börja med 
en exkludering. Exkludering för att målgruppen ska kunna lära sig utifrån sina 

egna behov och förutsättningar.” 

Denna förklaring anser vi beskriver det mest positiva med gymnasiesärskolan. 
En exkludering kan även vara något positivt. Enligt skolverket (2013) har 
gymnasiesärskolan ett bredare syfte än att endast förbereda ungdomarna för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier. Eleverna ska få en god grund för 
personlig utveckling och studie- och yrkesvägledare ska ge eleverna verktyg för 
ett aktivt deltagande i samhället. Vi anser att studie- och yrkesvägledarna har en 
avgörande roll för elevernas inkludering på arbetsmarknaden.  

9 Implikationer 
Resultatet av arbetet pekar mot att arbetsplatsförlagd lärande (APL) är ett av 
utvecklingsområdena för studie- och yrkesvägledarens arbete med övergången från 
skola mot arbetsliv i gymnasiesärskolan. Alla elever får inte möjlighet till praktik på 
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en arbetsplats vilket leder till att elever går miste om förberedelse mot 
arbetsmarknaden. Resultatet visar att praktiken kan leda till att individer med 
funktionsnedsättning lättare går mot en inkludering på arbetsmarknaden. Skolan och 
studie- och yrkesvägledaren bör introducera eleverna på annat sätt om eleven inte får 
möjlighet till praktik. Det kan ske genom studiebesök eller kortare perioder av vistelse 
på en arbetsplats där eleverna får kunskap om arbetslivets villkor.  

Samverkan med främst företag från arbetslivet är en viktig del i att skapa trygga 
övergångar. Resultatet pekar mot att företag med rätt hjälp och stöd kan underlätta för 
elever med funktionsnedsättning i deras inkludering på arbetsmarknaden. Ett bra 
samarbete mellan skola, myndighetsutövare och företag anser vi kan underlätta 
arbetet mot trygga övergångar. Tiden för studie- och yrkesvägledarens arbete med 
trygga övergångar är däremot ett problem. Resultatet visar på att tiden påverkar 
arbetet och leder till att eleverna inom gymnasiesärskolan inte är tillräckligt 
förberedda inför arbetsmarknaden. Vi anser att mer tid kan förbättra arbetet med 
trygga övergångar. 

Arvidssons (2016) presenterar att fyra av dem elever med funktionsnedsättning står 
utanför arbetsmarknaden idag. Detta tyder på att unga vuxna från gymnasiesärskolan 
har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Vad Arvidsson presenterar anser 
vi vara den av största betydelsen för det här arbetet gentemot verksamhetsområdet. Vi 
hoppas med arbetet kunna bidra med kunskap för hur studie- och yrkesvägledare ska 
arbeta för att skapa trygga övergångar och vilken betydelsefull roll studie- och 
yrkesvägledaren har i förberedelsen inför övergången skola mot arbetsliv.  Vi önskar 
aktörer inom gymnasiesärskolan tar del av arbetet och ser över de 
utvecklingsområden som presenteras ovan.  

10 Förslag till vidare forskning  
Förslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka individernas inträde på 
arbetsmarknaden efter avslutad gymnasiesärskola. Hur många av eleverna går till 
arbete, och hur många står utanför arbetsmarknaden trots att de är förmögna till att 
arbeta? Hur ser olika företag på att anställa individer med funktionsnedsättning och 
vilken kunskap har dem om funktionsnedsättning?      

11 Litteraturlista 
 

11.1 Muntliga källor 
Intervjuperson 1 

Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 

Intervjuperson 4 

Intervjuperson 5 

Intervjuperson 6 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

 30 

11.2 Tryckta källor    
Andergren, Leif. (2015). Samtala- vägledning för framtid och karriär i en kaotisk 
värld. (2. Uppl.) Exakta Printing.  
 
Bell, Jill. I samarbete med Stephen, Waters (2016). Introduktion till 
forskningsmetodik. (5. Uppl.) Studentlitteratur AB, Lund. 
 
Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. (2:6. uppl.) Studentlitteratur AB, Lund.  
 
Lovén, Anders. (2015). Karriärvägledning: En forskningsöversikt. (1:2. uppl.) 
Studentlitteratur AB, Lund.  
 
Lundahl, Lisbeth. (red.). (2011). Att bana vägen mot framtiden- Karriärval och 
vägledning i individuellt och politiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, Lund.  
 
Trost, Jan. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4. uppl.) Studentlitteratur AB, Lund. 
 

11.3 Elektroniska källor 
Arbetsförmedlingen. (2016). Trygghetsanställningar. 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001140/142
3650997229/trygghetsanst_sok.pdf (Hämtad 2016-04-19) 
 
Arvidsson, Jessica (2016). Sysselsättning och social rättvisa- en nationell 
registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Media- 
Tryck, Lund. http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:920464/FULLTEXT02.pdf 
(Hämtad 2016-05-18) 
 
Folkhäsomyndigheten. (2016). Funktionsnedsättning. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-
levnadsvanor/funktionsnedsattning/definitioner/ (Hämtad 2016-04-21) 
 
Forskningsetiska principer (2002) Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Elanders Gotab. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-04-15) 
Försäkringskassan (2016). Aktivitetsersättning. 
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/sjukvard/aktivetetsersattning/!ut/p/a0/04
_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDQ0MLJ0MHQ38HU1NDTz9DNxMjH3c
DJ3dDfULsh0VAUBlQ_Y!/ (Hämtad 2016-04-21) 
 
Hodkinson, Phil & Sparkes C. Andrew. (1997). Careership: a sociological theory of  
career decision making. British journal of sociology of education. Vol. 18, No 1. 
Journal of Career Assessment-2009-Diemer-247-65.pdf (Hämtad 2016-04-13) 
 
Lidström, Lena. 2009. En resa med osäkra mål- unga vuxnas övergångar från skola 
till arbete i ett biografiskt perspektiv. Diss., Umeå Universitet.  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:232205/fulltext01 (Hämtad 2016-05-15) 



Examensarbete- Studie- och yrkesvägledarprogrammet                                             Författare: 
Umeå Universitet                                                                      Emelie Eldh & Linnéa Swindell 

 31 

 
Molin, Martin. 2008. Delaktighet i olika världar - om övergången mellan 
gymnasiesärskola och arbetsliv. Trollhättan: Högskolan västs.  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:202381/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 
2016-04-16) 
 
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/ (Hämtad 
2016-04-25) 
 
Socialstyrelsen. (2008). Daglig verksamhet enligt LSS - en kartläggning.  
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8852/2008-131-
22_200813122.pdf (Hämtad 2016-04-18) 
 
Skolverket (2013) Gymnasiesärskolan. Edita Västra Aros AB.  
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsko
lbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3041.pdf%3Fk%3D3041 (Hämtad 
2016-05-02) 
 
Skolverket (2013) Arbete med studie- och yrkesvägledning. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143 (Hämtad 2016-04-16) 
 
Skolverket (2014) Studie-och yrkesvägledning inom gymnasiesärskolan och särskild 
utbildning för vuxna. Danagårds Litho. http://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsko
lbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3328.pdf%3Fk%3D3328 (Hämtad 
2016-04-16) 
 
Skolverket (2009) Med samverkan är allt möjligt.  Davidsons tryckeri AB. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2270 (Hämtad 2016-04-18) 
 
Skolverket. (2016). Arbetsplatsförlagt lärande.  http://www.skolverket.se/fran-skola-
till-arbetsliv/apl (Hämtad 2016-05-11) 
 

12 Bilagor 
 

Bilaga 12.1 
Missivbrev 
För dig, studie- och yrkesvägledare! 
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Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete och behöver hjälp med intervjuer 
från er studie-och yrkesvägledare på gymnasiesärskolan. Vi vill tillägga att intervjun 
är frivillig och att du som intervjuperson har rätt att avbryta deltagandet. 

Innan vår intervju kan det vara bra att ni får ta del av information kring vårt 
examensarbete. Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hur studie-
och yrkesvägledare arbetar inom gymnasiesärskolan mot trygga övergångar. Dina 
uppgifter kommer att vara konfidentiella, det kommer alltså inte gå att identifiera dig i 
studien. Det innebär att inga uppgifter om kommun, skola eller individ kommer att 
kunna identifieras i rapporten. Vi uppsöker intervjupersonen i dennes verksamhet på 
en tid som passar intervjupersonen. Intervjun önskar vi spela in, detta för att vi 
enklare ska komma ihåg det du säger. Du som intervjuperson kan även välja att inte 
bli inspelad. Vi kommer endast att använda materialet i forskningssyfte, materialet 
kommer sedan att raderas.      

Ni kommer kunna ta del av vårt arbete via Umeå universitets hemsida i juni.  

// Linnea och Emelie 

 

Har ni några frågor kontakta oss gärna: 
Emelie Eldh 
Mail: eldh_@hotmail.com, Telefon: 076-126 90 09 
Linnéa Swindell 
Mail: linneaswindell@hotmail.se, Telefon: 070- 547 62 94 
      

 
 

 

 
Bilaga 12.2 
 
Intervjufrågor: 
 
Arbete med övergången skola - arbetsliv 
 

x Hur arbetar du med eleverna för att förbereda dem inför övergången skola - 
arbetsliv? (Berätta hur, varför, när) 

 
x Arbetar du medvetet med olika underlag/aktiviteter för att ge eleverna ökad 

självkännedom?  
- Om ja, hur/varför? 

 
x Eleven bör utveckla kunskaper om sig själv och få insikter om sina starka 

sidor som kan utvecklas, arbetar du medvetet med detta? 
- Om ja, på vilket sätt? 
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x Tror du att eleverna efter gymnasiesärskolan har tillräckligt med kännedom av 

arbetslivets villkor?  
 

x Vad får elever som har gått gymnasiesärskolan för hjälp och vägledning efter 
avslutande studier? 
 

x Vad anser du att eleverna kan behöva hjälp med efter avslutande utbildning? 
 

x Hur arbetar du/ni för att eleverna ska bli medveten om relationen mellan sig 
själv och valalternativen? (så att eleverna förstår sina egna begränsningar)  
 

x Hur arbetar du med eleverna så att de kan lära sig att fatta och genomföra egna 
beslut? (individnivå, grupp?)  

 
x Hur arbetar du med APL och vem/vilka ansvarar för den?  

 
x Vilka typer av svårigheter kan dyka upp gällande anskaffandet av 

praktikplatser? 
 
Samverkan med andra aktörer 
 

x Samarbetar du med andra aktörer inom skolan i yrkesorienterade insatser för 
att förbereda mot trygga övergångar?  

 
x Hur arbetar du/ni för att eleverna ska få kännedom om olika valalternativ 

såsom arbeten/annan sysselsättning.  
 

x På vilket sätt samarbetar du/ni med arbetslivet och samhället i övrigt? 
- hur knyter ni kontakter med arbetslivet (för eleverna tills när de går ut 

skolan) 


