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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera betydelsen av det 

arbetsplatsförlagda lärandet för elever på gymnasiesärskolan, och nyttan den har för 

övergången mellan skola och arbetsliv. Syftet leder fram till följande frågeställningar: Hur 

påverkar det arbetsplatsförlagda lärandet elevernas framtida yrkesbana? Hur samordnas och 

utvärderas elevernas arbetsplatsförlagda lärande? Vilken vägledning och vilket stöd erbjuds 

eleverna för att gagna det framtida yrkesverksamma livet? 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ metod används. Den består av 

tretton semistrukturerade intervjuer med lärare, studie- och yrkesvägledare samt före detta 

elever vid gymnasiesärskolor i två kommuner. Intervjuer har också genomförts med 

handläggare vid Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, men dessa har endast använts 

som personlig kontakt. Resultatet analyseras med hjälp av tidigare forskning samt de 

teoretiska utgångspunkterna normaliseringsprincipen och careerchipteori. Resultatet visar att 

arbetsplatsförlagt lärande har stor betydelse för att göra övergången mellan 

gymnasiessärskolan och arbetslivet så smidig som möjligt. Studien visar dock på svårigheter 

att hitta lämpliga platser som både möter elevens önskemål och arbetsmarknades efterfrågan. 

Den arbetsplatsförlagda utbildningen förbereder både elever och arbetsmarknaden och 

möjliggör i större grad att eleverna förvärvar ett arbete efter avslutade studier. Samverkan 

mellan skola, arbetsmarknad och övriga externa aktörer har förbättras under de senaste 

decenniet, vilket också gynnat eleverna. Genom stöd och handledning till både elever och 

handledare på arbetsmarknaden kan hinder röjas och framgång nås. 

Nyckelord: Gymnasiesärskola, APL, arbetsplatsförlagt lärande, arbetsliv, arbetsmarknad, 

elever med utvecklingsstörning, samverkan. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

The purpose of this study is to describe and analyze the importance of workplace-based 

learning for students in upper secondary school, and the benefits it has for the transition 

between school and work life. The purpose leads to the following questions: How does 

workplace-based learning affect the students' future career path? How are the students' 

workplace-based learning coordinated and evaluated? What guidance and support is offered to 

students to benefit their future professional life?  

To answer the purpose and the questions, a qualitative method has been implemented. It 

consists of ten semi-structured interviews with teachers, study and career counselors and 

former students at upper secondary schools in two municipalities. Interviews have also been 

conducted with officials at the Social Insurance Agency and the Employment Service, but 

these have only been used as personal contact. The result is analyzed using previous research 

as well as the theoretical starting points of the normalization principle and career-chip theory. 

The results show that workplace-based learning is of great importance in making the 

transition between upper secondary school and working life as smooth as possible. However, 

the study shows difficulties in finding suitable places that meet the student's wishes and the 

demand of the labor market. Workplace-based education prepares both students and the labor 

market, and enables more students to acquire a job after completed studies. Collaboration 

between schools, the labor market and other external actors has improved over the past 

decade, which also benefits the students. Through support and supervision for both students 

and supervisors in the labor market, barriers can be cleared and success achieved. 

Keywords: Higher Education School, APL, Workplace-Oriented Learning, Work Life, Labor 

Market, Students with Developmental Disabilities, Collaboration. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

FÖRORD  

Vi är två blivande speciallärare som läser inriktningen utvecklingsstörning eftersom vi brinner 

för att dessa elever, precis som alla andra, ska få utvecklas och lära samt drömma och lyckas 

både under studietiden och efter. Därför var valet att studera detta ämne relativt självklart, 

trots att det innebar en hel del utmaningar. Vi upplevde ett gemensamt behov att fördjupa vår 

kunskap samt sprida det vi hittat, om elever med utvecklingsstörning och deras väg ut på 

arbetsmarknaden. Detta kändes helt naturligt eftersom hela skolgången handlar om 

förberedelse för vuxenlivet.  

Vi vill tacka de före detta elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, samt handläggare vid 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som genom deras öppenhet och villighet har 

bidragit till denna studie och gjort den möjlig. Vi vill även tacka våra familjer för deras aldrig 

sinande stöd och uppmuntran. Till sist vill vi också tacka varandra. Kollegialt lärande är 

återigen bevisat vara en bra källa till lärande!  

Januari 2019 

Sara Jakobsson & Ida Svills 
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1. INLEDNING  

Samhället ställer höga krav på oss medborgare. Att kunna delta i samhällets alla arenor är 

viktigt för att få ett välfungerande liv. Utvecklingen av samhället och dess krav på kunskap i 

form av utbildning och lärande utgör en central uppgift för individen. De nya utökade kraven 

och förväntningarna som ställs på samhällsmedborgaren idag har gjort att den gymnasiala 

utbildningen i större utsträckning ska möta yrkeslivet men även de demokratiska processer 

och tekniska utveckling som väntar därefter.  

Att ha ett arbete är inte bara en möjlighet att försörja sig, att själv bestämma hur inkomsten 

ska användas eller att inneha känslan av att göra rätt för sig. Det handlar också om självkänsla 

och identitet, om tillhörighet och att i högre grad skapa förutsättningar för tillhörigheten i 

samhället. Att studera, med lyckade eller misslyckade resultat gör också mycket med vår 

självkänsla. Känslan av misslyckande i grundsärskolan och/eller gymnasiesärskolan kanske 

bidrar till oviljan att fortsätta studera. Bergh, Skogman och Tideman (2010) menar dock att 

till exempel folkhögskolans pedagogik kan få bukt på bristande självförtroende och tidigare 

misslyckanden eftersom de fokuserar på gemenskap, tillhörighet och delaktighet. Att 

skolformen är frivillig och kunskap inhämtas via kamratskap och dialog främjar också detta.  

Skolans uppgift är bland annat att förbereda eleverna för sitt framtida yrkesliv. I Läroplan för 

gymnasiesärskolan 2013 (GySär13) (Skolverket, 2013a) står att läsa att:  

Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i 

och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan 

har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att 

arbeta och verka i samhället (s.7). 

Att ta studenten i den reguljära skolan brukar allt som oftast liknas vid väldigt många känslor 

på samma gång. Känslor av lycka och eufori när det är dags att få kliva ut i vuxenlivet och 

känslor av spänning att få råda om sig själv men även känslor som rädsla inför det nya. 

Samtidigt ett visst vemod att lämna kompisar och trygghet. Känslorna kan upplevas på många 

olika sätt för olika individer. Mycket påverkar, såsom samhällets villkor och individens 

förutsättningar. Likaledes är det för eleverna som avlägger examen från särskolans 

gymnasieprogram. Molin (2008) menar att vi emellertid vet väldigt lite om hur 

övergångsprocesserna gestaltar sig. I synnerhet då vi tycks ha att göra med en ny och utökad 

generation av ungdomar i den svenska särskolan. Vad är det egentligen för tankar och 
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föreställningar som dessa ungdomar bär med sig in i vuxenblivandet? Vad har särskoletiden 

inneburit för dem? Hur ser de på sina möjligheter att få ett arbete? Vad betyder 

särskoletillhörigheten för deras självbilder? 

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att i Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2018a) 

har skrivningar om bland annat självbild och livsstil tonats ned sedan tidigare läroplan, men 

det står fortfarande skrivet att eleverna ska finna sin ”unika egenart”. Det kan betyda mycket 

olika för olika elever men för vuxna runt eleverna handlar det ofta om att hjälpa dem att skapa 

en positiv och realistisk självbild. Detta genom tala om funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning och vad den egentligen innebär. Utgår man från att eleverna har en 

negativ självbild och orealistiska mål i livet kan man med andra ord, precis som författarna 

skriver, utgå från särskolans läroplan och arbeta för att ge eleverna medvetenhet om sina 

begränsningar, tillkortakommanden och orealistiska drömmar. Tanken är säkert god, man vill 

hjälpa eleven att be om hjälp och acceptera sin beroendeställning. Denna syn på eleverna 

sätter dock funktionsnedsättningen i förgrunden och själva människan/individen i 

bakgrunden. Om vi istället fokuserar på elevernas potential och möjligheter, trots 

svårigheterna, kan vi hjälpa dem att utveckla en egen livsstil. Vi kanske inte måste sträva efter 

att alla elever ska acceptera sin utvecklingsstörning och att de går särskola? Hur vet vi att 

deras eventuella skam att gå särskola ger dem en negativ självbild? Det kanske i själva verket 

är så att den skam som en del elever upplever, får dem att söka och sträva efter andra arenor 

och gemenskaper där de kan skapa och utveckla sin egen livsstil och identitet? Det senare 

alternativet, tror vi, skapar större självständighet, mindre handikapp och ett rikare liv. 

Vilka möjligheter finns det för eleverna till arbetsliv, fortsatta studier och sysselsättning efter 

grundsärskolan eller gymnasiesärskolan? Enligt Prop. 1999/200:79 är målet att människor 

med funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter som de utan. Kompensatoriska insatser 

ska göras och eventuella hinder undanröjas för att möjliggöra detta. Hur ser verkligheten ut? 

Forskning om elevers övergång från gymnasiesärskolan till arbete, sysselsättning eller studier 

har tidigare varit relativt obefintlig. Jessica Arvidssons (2016) avhandling visar dock att 47 % 

av eleverna som lämnat gymnasiesärskolan har sysselsättning i daglig verksamhet, vilket 

förvånat många, då den vedertagna uppfattningen varit att betydlig fler har daglig verksamhet. 

Hennes forskning visar också att 22,4 % förvärvsarbetar, ofta med någon form av bidrag, och 

6,6 % studerar. Det allra mest iögonfallande med Arvidssons resultat är att så många som 24 

% av de före detta eleverna från gymnasiesärskolan är ”någon annanstans”, som hon kallar 
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det. Det betyder att dessa personer varken har daglig verksamhet, arbetar eller studerar. Enligt 

Renée Luthra (2018) som studerat vidare på Arvidssons resultat om den sistnämnda gruppen, 

har många av dessa personer ekonomisk ersättning av något slag, som aktivitetsersättning 

eller föräldrapenning men väldigt få har LSS-insatser. Studien visar också på vikten av att 

skyndsamt hitta sysselsättning direkt efter avslutad gymnasieutbildning för att inte bli 

exkluderad i samhället. Hur kan skolan och andra aktörer utveckla sina arbetssätt så färre 

hamnar i gruppen ”någon annanstans”? Vår centrala frågeställning i denna uppsats blir därför 

om det arbetsplatsförlagda lärandet kan leda till en smidigare övergång efter avslutade studier 

för eleverna och i vilken utsträckning bidrar den till löneanställning? 

1.1. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur före detta elever, lärare och studie- och 

yrkesvägledare upplever betydelsen av det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasiesärskolan.  

1.2. Frågeställningar 

• Hur påverkar det arbetsplatsförlagda lärandet elevernas framtida yrkesbana? 

• Hur samordnas och utvärderas elevernas arbetsplatsförlagda lärande?  

• Vilken vägledning och vilket stöd erbjuds eleverna för att gagna det framtida 

yrkesverksamma livet? 
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2. BAKGRUND 

Nedan följer vår forskningsbakgrund med beskrivning av teori och definition av 

nyckelbegrepp. 

2.1. En tillbakablick 

Hur har perspektivet på funktionsnedsättningen utvecklingsstörning förändrats under 

historiens gång? Hur ser det ut idag? Hur ser forskning på innebörden av utvecklingsstörning i 

förhållande till delaktighet, inkludering och sociala kategorier?  

Vad som anses normalt och vad som anses avvikande har enligt Ineland, Molin och Sauer 

(2013) förändrats under historiens gång. Detta har därför präglat synsättet på ”annorlunda 

barn”. Grunewald (2009) menar att man, under antiken, kallade förståndshandikappade 

människor bland annat idiot och imbecill vilket hade betydelsen person utan förbindelse med 

andra och svag i förståndet. Man såg dessa människor som gudomliga oskulder eftersom de 

inte ens klarade av att synda. Reformationen gjorde att synsättet på de funktionshindrade 

ändrades. De anklagades för att vara besatta av djävulen, sakna själ och likna djur. Även 

under 1600- och 1700-talen fanns dessa värderingar kvar, då alla slags funktionshinder sågs 

som ett straff från Gud och en belastning för samhället.  

Under 1800-talet började man att kategorisera funktionshinder. Man ändrade synsätt vilket 

innebar att nästan alla kunde bidra till samhället på något sätt. Berthén (2007) menar att 

utbildningen för personer med utvecklingsstörning kommer från det allmänna sociala 

samhällsbygget och det omfattande bildningsprojekt som bedrevs i Sverige under 1800-talet. 

Humanistiska, religiösa, ekonomiska och samhälleliga skäl låg bakom tanken om “bildning 

för alla”. Framförallt ville man få kontroll över de medborgare som inte bidrog till samhället 

och utbildningen skulle bidra till arbetsdugliga och självförsörjande samhällsmedborgare. 

Ineland, Molin och Sauer, (2013) menar att man skulle skydda och behandla de ”sinnesslöa”, 

vilket man gjorde på kommunernas fattighus. När samhällsekonomin försämrades under 

1900-talets första hälft svängde detta helt. Plötsligt skulle samhället skyddas från de 

sinnesslöa (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Enligt Berthén (2007) skulle ansvaret och 

tillsynen över sinnesslöskolorna i fortsättningen tillfalla medicinskt utbildade inspektörer, 

med andra ord läkare. I och med detta menar författaren att sinnesslöutbildningens fortsatta 

utveckling har ett tydligt vårdsammanhang som inte går att bortse från. Utbildningen var 

utformad i anstaltsform och ofta placerade i avskildhet på landsbygden. Det ansågs 
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nödvändigt att kategorisera barnen som bildbara eller obildbara. Här handlar det inte om 

några tester under några få dagar utan barnen som ansågs sinnesslöa placerades på en 

försöksavdelning där de vistades under cirka två år. Därefter blev de antingen bedömda som 

obildbara och avisades, eller bildbara och fick gå vidare till den ordinarie 

sinnesslöutbildningen. Där låg fokus på att träna elevernas sinnen eftersom man ansåg att 

detta skulle göra att de delar av hjärnan som låg i dvala skulle återväckas och därmed delvis 

bota eleven. Enligt Grunewald (2009) var den arvs- eller rashygieniska rörelsen som starkast 

under åren 1910-1930 och man menade att människosläktet behövde rensas från sinnesslöa, 

sinnessjuka, kriminella och andra med avvikande beteende. Det fanns under denna tid många 

som ansåg att dessa barn med detta beteende inte längre borde få leva. Mellan åren 1934 och 

1941 hade vi i Sverige en steriliseringslag som tillkom efter påtryckningar från forskare som 

menade att dessa avvikande människor tillslut skulle ta över befolkningen. Inte förstod man 

att det var fattigdom som hindrade barns utveckling eller att ekonomin har betydelse för 

samhällsutvecklingen. Inte heller att klasstillhörighet är långt ifrån statiskt.  

Ineland, Molin och Sauer (2013) skriver att efter andra världskriget såg man istället 

variationer som naturliga inslag i samhället och 1954 trädde en lag, om undervisning för alla, i 

kraft. Ett arbete påbörjades gällande integrering av elever med funktionshinder i grundskolan. 

Under 1980-talet fram till 2000-talet fördes särskolan närmare grundskolan, menar Berthén 

(2007). Särskolan underställdes skollagen (SFS 1985:1100) samt bytte huvudman, från 

landstinget till kommunen. Det innebär att grundsärskolan idag tillhör samma skolledning 

som grundskolan. Oro vid detta byte uttrycktes med argument att landstinget hade en väl 

utarbetad verksamhet som man ansåg utvecklingsstörda behövde, vilket kommunen saknade. 

Reformen syftade dock till att bland annat möjliggöra integration och samverkan med 

grundskolan. Det var också nu först man började tala om särskolan, inte i första hand i ett 

omsorgsperspektiv, utan ur ett pedagogiskt, elevvårdsmässigt och skolorganisatoriskt 

perspektiv. Särskolans läroplan som kom 1990 framhöll också kunskapsuppdraget betydligt 

mer än den från 1973 som i stor utsträckning handlade om habiliteringsuppdraget. Elevernas 

problem stod inte längre i fokus. Idag lyder grundsärskolan under samma läroplan som 

grundskolan, dock med skilda kunskapskrav och mål för verksamheten. Ineland, Molin och 

Sauer (2013) menar att det under de senaste åren har handlat om att ändra synsätt från att 

funktionshindrade ska anpassa sig till skolan till att skolan och undervisningen ska anpassas 

till alla elever. 



 

 6 

Enligt Swärd och Florin (2014) visar dessa historiska svängningar kring synen på 

funktionshinder att det är samhället som bestämmer vad som är normalt. Samhällets 

värderingar och människosyn speglar dessutom insatserna som görs. Idag pratar bland annat 

dessa författare om normalitet och avvikelse ur en socialkonstruktivistisk mening. Det innebär 

att normalitet ses som det socialt önskvärda i vårt samhälle. Det är föreställningar och 

förväntningar som styr detta. Särskoleelever ser ofta sig själva som normala, som alla andra, 

fast ändå annorlunda. Deras definition av annorlunda är att ha skolsvårigheter eller att tillhöra 

skolformen särskola. Det är just i särskolans sammanhang som de lär sig denna bild av sig 

själva.  

2.2. Delaktighet, inkludering och sociala kategorier 

Grönvik och Söder (2008) menar att vi alla tillhör kategorierna kön, klass, etnicitet och ålder. 

Utvecklingsstörning har inte alla men kan ändå betraktas som en social kategori som påverkar 

personers tillgång till samhällets arenor och privilegier. Bergh, Mineur och Tideman (2009) 

har gjort en sammanställning av studier gjorda kring utvecklingsstörning. Enligt den 

sammanställningen är personer som tillhör kategorin utvecklingsstörda något kluvna. De vill 

ha tillgång till de stödinsatser och anpassningar som de har stadgad rätt till men samtidigt vill 

de inte att andra ska veta att de tillhör kategorin och behöver dessa insatser. Dessa 

ambivalenta uppfattningar gör att framförallt ungdomar inom kategorin försöker undanhålla 

att de tillhör den genom att lyfta fram andra identitetskategorier. Genom att framhålla den 

andra identitetskategorin, till exempel homosexualitet, etnicitet eller till och med andra 

sjukdomar/funktionsnedsättningar så hoppas man på att utvecklingsstörningen ska bli mindre 

framträdande.  

Så varför är det så fyllt med skam att tillhöra kategorin utvecklingsstörd? Ineland, Molin och 

Sauer (2013) menar att känslan att bli stämplad med en sätt att vara, som urskiljer sig från 

andra, som avviker från normen och som upplevs som negativt av andra sociala kategorier 

skapar en stigmatisering. Många väljer då att försöka visa upp en annan sida av sig själv och 

på så sätt verka normala. Under detta ligger ofta känslor av underlägsenhet och osäkerhet 

vilket speglar sig i agerandet.  

Precis som Nilholm (2006) menar, så handlar inte inkludering om en fysisk placering av 

eleverna. Samtidigt menar Söderman och Antonson (2011) att barn med utvecklingsstörning 

går i förskola tillsammans med barn utan funktionsnedsättning och lever ofta ett relativt 

vanligt liv. Det är först när skolan börjar som en uppdelning anses nödvändig. Karlsudd 
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(2015) bekräftar detta då han beskriver de ambivalenta känslorna inför hans dotters skolstart. 

Förhoppningen att deras dotter ska få fortsätta ett så vanligt liv som möjligt grusas då 

särlösningar blir vardag trots den integrerade planen. Berthén (2007) menar att den skolform 

vi har idag för elever med utvecklingsstörning, med uppdelningen grundsärskola och 

träningsskola grundades när vi så ivrigt valde att kategorisera eleverna i bildbara och 

obildbara sinnesslöa i början av 1900-talet. Elever som bedöms sakna förutsättningar att klara 

av att gå i grundsärskola tas emot i träningsskolan. I bemötandeutredningen (SOU, 1999:21) 

uttrycks en oro för segregerade lösningar, vilket särskolan anses vara. Särskolan i sig anses 

strida mot skolans värdegrund. 

Enligt Bergh, Mineur och Tideman (2009) har många elever med utvecklingsstörning som 

gått integrerade i grundskolan haft det svårt. Nivån på undervisningen har varit för hög och 

eleverna har kommit efter. En konstant känsla av misslyckande. Även den sociala samvaron 

med klasskompisar har fungerat sämre och sämre med stigande ålder. Denna problematik är 

mindre i grundsärskolan. Där fungerar både anpassning av undervisningen och det sociala 

bättre. Eleverna känner sig trygga och bekväma i sitt klassrum med sina klasskamrater och 

lärare. Däremot är det mer problematiskt med skolformtillhörigheten, det också i stigande 

ålder. Eleverna döljer att de går i särskola och strävar efter att ses som normala 

grundskolelever. Även Szőnyi (2005) har i sin avhandling konstaterat att 

särskoletillhörigheten ger eleverna upplevelsen av avvikande och begränsande tillhörighet till 

andra gemenskaper. Berthén (2007) menar att kontentan av den delaktighetsforskning som 

bedrivits under senare tid visar att särskolans elever ser sig som delaktiga i särskolans 

verksamhet, samtidigt som särskolan i sig innebär ett utanförskap.  

2.3. Definition utvecklingsstörning 

För att få tillträde till grundsärskola, inklusive träningsskolan så är elevens 

utvecklingsstörning central enligt Östlund (2012). Han menar vidare att idag används olika 

klassifikationer för att beskriva funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. Dessa grundar 

sig i de ursprungliga intelligenstest som utformades i början av 1900-talet. Man brukar dela in 

funktionsnedsättningen i tre olika kategorier som bygger på mätning av personens IQ: 

lindrig/lätt, måttlig och grav/svår. Som en kritik mot denna medicinska/individuella 

förklaringsmodell kom den sociala modellen under 1980-talet. Väldigt enkelt beskrivet hävdar 

den att det är samhälleliga aspekter som skapar hinder, med andra ord vad samhället anser 

normalt/onormalt just nu och det är där förändringar bör göras. Ytterligare ett perspektiv på 
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funktionsnedsättningen utvecklingsstörning är en kombination av dessa ovan, vilket benämns 

miljörelativt eller interaktionistiskt. Alltså att det är interaktionen och mötet mellan 

individuella egenskaper och samhälleliga aspekter som har betydelse för hur ett 

funktionshinder skapas.  

Personer med utvecklingsstörning, eller kognitiv funktionsnedsättning som Jesper Hållén 

(2014) föredrar att benämna det, har ofta svårigheter med just det kognitiva, det vill säga 

tänkandet, uppmärksamhet, koncentration och minne. Även inlärning, medvetande, språk, 

beslutsfattande och problemlösning är svårigheter som kan finnas i olika grader. Ringsby 

Jansson (2002) menar att människor med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning inte är 

en homogen grupp. Funktionsnedsättningen kan vara i olika grad och slag från individ till 

individ och därmed behöver de olika typer av hjälp och stöd. Även Ineland, Molin och Sauer 

(2013) skriver om den heterogena gruppens för och nackdelar. De menar att kategoriseringen 

av ungdomarna som ”särskoleelever” ger både möjligheter och utgör hinder. Bland annat den 

trygga miljön och tillrättalagda lärandet som skolan ger och som genererar mer stöttning och 

gemenskap än den reguljära skolan eventuellt kan ge. Detta möjliggör en smidigare övergång 

till arbetslivet. Det kan också innebära hinder, bland annat den känsla av utanförskap som kan 

följa med särskoleidentiteten.   

Enligt Ringsby Jansson (2002) får de individer som lever med funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning tidigt i livet konfronteras med samhällets olika professionella insatser och 

många av dessa individer är vidare också beroende av samhällets olika stöd för resten av deras 

liv. Detta gör emellertid denna grupp av människor särskilt utsatta. Dels för förändringar i 

vårt välfärdssystem men även för övriga medborgares förhållningssätt och värderingar.   Detta 

kan exempelvis visa sig på sociala arenor och sammanhang samt i vardagliga arenor som 

finns i vår samhällsstruktur.  

2.4. Gymnasiesärskolan 

En förutsättning för att senare i livet kunna få ett arbete är studier. I Sverige har det sedan 

1944 enligt Grunewald (2009), funnits lagstiftning om utbildning för personer med 

utvecklingsstörning. Efterhand har lagtexterna förändrats, som 1954 då begreppet särskola 

infördes och 1968 då omsorgslagen kom, och med den alla barns rätt till utbildning, även barn 

med funktionsnedsättning.  
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I denna studie ingår elever som studerat vid gymnasiesärskolan med avgångsår mellan 2006 

och 2016. Den Skollag (1985:1100) som var aktuell för de äldre före detta eleverna menade 

att:  

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en till varje elevs 

förutsättningar anpassad utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

grundskolan och gymnasieskolan. (Skollag 1985:1100, 6 kap. 1 §)  

2013 genomgick gymnasiesärskolan en reform och den Skollag (2010:800) som gäller nu har 

betydligt bredare intention, nämligen: 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som 

ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap 

och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 

och tillämpa kunskaper. (Skollag 2010:800, 18 kap. 2 §, 1 och 2 st.)  

Flertalet av de elever som ingår i denna studie, har gått i den gamla gymnasiesärskolan, men 

några har gått i den nya.  

Enligt Läroplan för gymnasiesärskolan, GySär13 (Skolverket, 2013a) är skolans huvuduppgift 

att skapa förutsättningar och förmedla kunskap till eleverna för att främja kunskapsutveckling. 

Att eleverna blir ansvarskännande människor som aktivt deltar i de sociala arenorna i vårt 

samhälle där de ska föra sin kunskapsutveckling i en framåtsyftande anda ska vara skolans 

mål. Skolans uppdrag är att utveckla kunskap och förbereda eleverna för att kunna delta i 

arbetslivet. Vårt samhälle vilar på demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter och 

gemensamma referensramar. Detta ska skolan förmedla. Samhällsstrukturens utveckling och 

ständiga förändring ställer krav på individens färdighet att orientera sig i vårt komplexa 

samhälle och läroplanen menar att ”genom studierna ska eleverna stärka grunden för det 

livslånga lärandet” (s.7). 

På skolan ligger också ansvaret att varje elev ska förberedas för kommande yrkesliv, enligt 

GySär13. Det handlar om att se till elevernas förutsättningar och ge redskap för att 

tillgodogöra sig kunskap i de ämnesområden och kurser som ingår i utbildningen, samt kunna 

använda och omsätta dessa kunskaper i praktiken. Kunskaper som ska gynna framtida yrkes- 

och vardagsliv. GySär13 (Skolverket, 2013a) förordar att eleverna ska ha inflytande över 

utbildningen: 
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De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 

hållas informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 

som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (s.13).  

GySär13 (Skolverket, 2013a) framhåller vikten av ett nära samarbete med bland annat 

kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, folkhögskolor, arbetslivet samt samhället i stort. 

Detta för att elevernas utbildning ska bli av hög kvalitet, att få underlag för kurser inom 

utbildningen och för eventuella vidare studier eller arbete. Särskilt viktigt blir det inom 

yrkesutbildningen då arbetsmarknaden styr tillgång och efterfrågan. Stor betydelse har studie- 

och yrkesvägledning, då behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft fortlöpande 

förändras. “Arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 

branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna” (s.15). 

2.5. Arbetsplatsförlagt lärande 

Enligt Skolverket (2018b) är syftet med arbetsplatsförlagt lärande (APL) att eleven ska 

erbjudas yrkesinsikt och utveckla sina kunskaper samt få en förståelse för yrkeskulturen och 

olika slags yrken. Det arbetsplatsförlagda lärandet läggs utifrån kursen eleven läser och delar 

av kursen görs ute på fältet hos ett företag. Under elevens fyra år på gymnasiet ska minst 22 

veckor på de nationella programmen fördelas på olika arbetsplatser styrt utav vilken kurs som 

pågår just då. Det är huvudmans ansvar att ordna arbetsplatsförlagda praktikplatser samt att 

dessa håller god kvalité. Det är ett gediget arbete som kräver organisering samt systematiskt 

kvalitetsarbete för att hitta dessa platser då trycket på praktikplatser är hårt. Efter avslutade 

studier ska det i gymnasiesärskolebeviset tydligt framgå omfattningen av det 

arbetsplatsförlagda lärandet, på vilken eller vilka arbetsplatser som eleven har genomfört 

arbetsplatsförlagt lärande och vilka arbetsuppgifter som eleven har utfört där. Även en 

bedömning av hur eleven har genomfört arbetsuppgifterna inom ramen för det 

arbetsplatsförlagda lärandet och gymnasiesärskolearbetet ska finnas med, om eleven begär 

det.  

Enligt Skolverket (2013b) får praktik förekomma på de individuella programmen om rektorn 

bedömer att det är till nytta för eleven. En sådan erfarenhet kan förbereda eleven för 

övergången till arbetsliv om eleven har förutsättningar till detta. Det kan också ge eleven 

erfarenhet att ingå i ett arbetslag och känna gemenskap på en arbetsplats. Hur mycket praktik 

varje elev ska ha, beslutas individuellt och styrs heller inte av innehållet i 

ämnesområdesplanerna. Detta till skillnad från det arbetsplatsförlagda lärandet på de 
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nationella programmen, där ämnesplanernas innehåll styr placeringen. Om eleven har 

genomfört praktik, ska omfattningen framgå av gymnasiesärskolebeviset.  

Det arbetsplatsförlagda lärandet ska enligt Skolverket (2018b) inte läggas i den dagliga 

verksamheten då syftet med APL är att just utveckla yrkesmedvetenhet och yrkeskunskaper 

samt att i den mån det är möjligt bli en del av ett arbetslag på en arbetsplats. Det är upp till 

rektor att besluta arbetstid som anpassas efter individ samt att följa arbetsmiljöverkets 

föreskrifter om arbetstider för minderåriga.  

Skolverket (2018b) informerar också om att det är möjlig för elever i gymnasiesärskolan att 

läsa en lärlingsutbildning. Det innebär att eleven utför mer än hälften av utbildningen som 

arbetsplatsförlagt lärande. Eleven kan påbörja sin lärlingsutbildning under det första, andra, 

tredje eller fjärde läsåret. Omfattningen ska räknas från och med det läsår som eleven påbörjar 

den gymnasiala lärlingsutbildningen. 

Skolverket (2016) skriver i en rapport att när det 2013 kom en ny reform så fastslogs det att 

på de nationella gymnasieprogrammen ska 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande ligga. Detta 

för att underlätta och ge bättre förutsättningar för framtida karriärer för eleverna. De 

nationella yrkesprogrammens främsta syfte med arbetsplatsförlagt lärande är att förbereda 

eleverna för yrkeslivet för att de ska ha lättare att kunna påbörja en yrkesbana direkt efter 

gymnasiet. Under gymnasietiden ska arbetsplatsförlagt lärande erbjudas på ett eller flera 

ställen som styrs utifrån kursen eleven läser samt elevens intressen. Under det 

arbetsplatsförlagda lärandet eftersträvas att relevanta yrkeskunskaper och erfarenheter erhålls 

och att detta i sin tur ska leda till ett inträde på arbetsmarknaden efter avslutade studier.  

2.6. En tillbakablick på arbetsmarknaden  

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(Socialdepartementet, 2008) har personer med funktionsnedsättning rätt till ett arbete, precis 

som alla andra. Rättigheten innebär att personen själv ska få möjlighet att välja arbete på 

arbetsmarknaden samt rätt till samma arbetsvillkor, till exempel lika lön för samma arbete. 

Numhauser-Henning (2009) menar att arbete förbättrar personers hälsa och livskvalitet. En 

arbetsplats där när man känner sig behövd, där man ingår i en social samvaro och får en 

struktur i vardagen bidrar till detta. Nirje (2003) menar att ett arbete och en meningsfull 

fritidssysselsättning blir om möjligt ännu mer viktig för personer med en utvecklingsstörning. 

Att inte ha möjlighet till dessa sociala arenor, som arbete och fritidsaktiviteter, kan innebära 
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att personer med utvecklingsstörning tappar kunskaper som uppnåtts under tiden i skolan.  

Söder (2011) menar att möjligheten för personer med en utvecklingsstörning att få ett arbete 

har påverkats av den människosyn och det ekonomiska klimat som rått under historiens gång. 

Under industrialiseringen, på den senare hälften av 1800-talet, skapades det fler 

arbetstillfällen i Sverige, vilket även påverkade synen på olika gruppers möjligheter till 

anpassning i samhället. Man upprättade uppfostringsanstalter för bildbara sinnesslöa barn 

under denna tid, för att uppfostra de sinnesslöa. Genom undervisning skulle de bli vuxna som 

skulle kunna försörja sig själva, de sinnesslöa skulle gå från tärande på samhället till närande.  

Även i början av 1900-talet hade sinnesslöundervisningen som målsättning att göra elever 

arbetsdugliga och till viss del självförsörjande.  Vilka arbeten och möjligheter det fanns för de 

sinnesslöa debatterades enligt Lind (2000) och det ansågs på 1930-talet att de sinnesslöa 

passade bättre in på landsbygden än i städerna. Det fanns också en uppfattning om att det 

fanns fler sinnesslöa på landsbygden eftersom lantlivet inte utvecklade intellektet som 

stadslivet. Enligt 1930 års folkräkning var det främst jordbruksarbete som tillskrevs de 

sinnesslöa. Under denna tid, menar Söder (2011) befann sig Sverige i en ekonomisk kris med 

hög arbetslöshet. Det medförde att personer med utvecklingsstörning blev betraktade som ett 

hot mot samhället. Därför placerades de på livslång anstaltsvård. Efter andra världskriget och 

fram till mitten av 1970-talet hade Sverige en ekonomisk blomstring. Arbetslösheten byttes 

till brist på arbetskraft, vilket gjorde att grupper som tidigare inte funnits på arbetsmarknaden 

blev intressanta, bland annat personer med utvecklingsstörning. Enligt Grunewald (2009) 

uppstod det under 1950-talet skyddade verkstäder för dessa personer. Där utfördes legoarbete 

i form av enklare sorterings och monteringsarbeten och på vissa verkstäder fanns det även 

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

1980.   

Tideman (2000) menar att under 1990-talets ekonomiska kris försvårades arbetsmarknaden 

åter igen och konkurrensen gjorde att personer med funktionsnedsättning sågs som 

olönsamma eftersom de inte fyllde kravet på effektivitet. Abrahamsson (2002) skriver att 

kraven på arbetsmarknaden ökade, och med en ökad arbetstakt och större kompetenskrav blev 

svårt för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden eller 

utvecklas i det egna arbetet. 
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2.7. Arbete och samhällsliv idag 

Sjöberg (2002) frågar sig vad det är den unga vuxna eleven står inför efter avslutade 

gymnasiestudier. Hon menar att det främst finns två alternativ för dessa individer att välja på 

efter avslutade studier. Det ena och kanske den också vanligaste vägen är daglig verksamhet 

där omsorgsbiten ännu finns kvar, vilket kan upplevas som ett tryggt val. Det andra är att 

genom arbetsförmedlingen skriva in sig och försöka få ett lönearbete.  

Sjöberg (2002) menar att samhället och arbetsmarknaden är i ständig utveckling och 

förändring och vi alltid har haft lättare att se på utvecklingen med andra ögon historiskt än att 

analysera nuläget och göra de till det bästa. Risken att försätta personer med en 

funktionsnedsättning i processer som stänger dem inne är stor och att sysselsättningen inte 

anpassas efter deras kunskaper och intressen. Vidare menar författaren att i vårt samhälle idag 

vilar fortfarande en viss ovilja och okunskap hos företagarna att anställa personer med 

funktionsnedsättning. Personerna vill arbeta men många arbetsgivare har låga förväntningar 

på förmågor hos personer med funktionsnedsättning vilket gör att dessa inte erbjuds arbete på 

den reguljära arbetsmarknaden. Dagliga aktiviteter och sysselsättningsstöd får istället ta vid. 

Det fokuseras på fel saker i den svenska arbetsmarknadspolitiken menar författaren. Hinder 

sätts framför möjligheter och individer och medborgare kategoriseras och exkluderas 

samtidigt som samhället ställer allt högre krav. Författaren menar också att normalitetens 

gränser, där det annorlunda har särskilts från det normala, finns i varje samhälle. 

Livsvillkoren för människor och grupper som enligt samhället anses vara annorlunda påverkas 

av dessa normer och värderingar. Den svenska handikappolitikens mål är att människor med 

funktionsnedsättning ska vara jämlika och ha full delaktighet i samhället. Vi har ännu en lång 

väg att gå för att nå dit.  

2.8. Stödformer för personer med utvecklingsstörning 

Det finns tre olika typer av stöd som kan vara aktuella för personer med utvecklingsstörning, 

nämligen daglig verksamhet, aktivitetsersättning och lönebidrag. Dessa presenteras närmare 

nedan. 

2.8.1. Daglig verksamhet 

I och med omsorgslagen från 1968, samt de normaliseringstankar som fanns, startade 

landstingen dagcenter för personer med utvecklingsstörning. Där utfördes arbetsuppgifter från 
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tillverkningsindustrin (Socialstyrelsen, 2010). 1994 blev daglig verksamhet en rättighet enligt 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Genom denna lag 

övergick även ansvaret för verksamheten till kommunen. 

Socialstyrelsen (2018) menar att den dagliga verksamheten ska anpassas till individens 

individuella behov. Den ska också möjliggöra att individen får ett så normalt liv som möjligt. 

Samverkan med samhällets myndigheter ska ske och systematiskt kvalitetsarbete ska finnas. 

Den dagliga verksamhetens sysslor ska spegla den reguljära arbetsmarknaden, men 

uppgifterna kan vara både habiliterande och produktiva. Enligt LSS kan personer med bland 

annat utvecklingsstörning, som är i yrkesverksam ålder, få daglig verksamhet om de inte 

studerar eller har förvärvsarbete.  

Precis som Tideman (2000) skriver handlar inte daglig verksamhet om ett arbete i den mening 

att man får lön för sitt arbete, eftersom man inte producerar tjänster eller varor mot ersättning. 

Personer som har sin sysselsättning på daglig verksamhet är inte anställda, utan vistas där av 

fri vilja efter att ha ansökt om det. Målsättningen med daglig verksamhet är enligt 

Socialstyrelsen (2010), att utveckla personers möjlighet till arbete. Dock visar 

Socialstyrelsens studie att övergången från daglig verksamhet till lönearbete i princip är 

obefintlig.  

2.8.2. Aktivitetsstöd 

Aktivitetsstöd är en ersättning som är riktad mot unga som troligen inte kommer att kunna 

arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Unga 

personer som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom 

kan få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar. För att bli beviljad 

aktivitetsstöd ska arbetsförmågan vara nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år i alla 

arbeten på hela arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår särskilt 

anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd. Man kan tidigast få 

aktivitetsersättning från och med juli det år man fyller 19 år och längst till och med månaden 

innan man fyller 30. Som längst beviljas aktivitetsersättning tre år i taget. Man kan få en 

fjärdedels, halv, tre fjärdedels eller hel aktivitetsersättning beroende på hur mycket 

arbetsförmågan är nedsatt. Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot aktivitetsersättning 

på eget initiativ men man kan också själv ansöka (Personlig kontakt, Försäkringskassan, 

2018-10-05). 
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2.8.3. Lönebidrag 

Lönebidrag är något arbetsgivaren kan söka från arbetsförmedlingen vid anställning av 

personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, till exempel en 

begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa. Arbetsförmedlingen kan då stå för en del av 

lönen under en period. Lönebidraget är till för att kompensera för anpassningar som kan 

behövas på arbetsplatsen. Nivån på bidraget beror på vilken anpassning och stöd personen 

behöver. Arbetsgivaren tar tillsammans med arbetsförmedlingen fram en plan för att öka den 

anställdes arbetsförmåga. Den anställda ska ha kollektivavtalsenlig lön och andra förmåner 

som i väsentliga delar är likvärdiga kollektivavtalet i branschen. Det finns tre olika typer av 

lönebidrag. Det första är lönebidrag för utveckling i anställning för att en person ska ges 

möjlighet att prova på ett yrke eller kunna gå en utbildning. Det andra är lönebidrag för 

anställning där bidraget ligger till grund för att anpassa arbete och arbetsplats för den 

anställde. Det tredje alternativet är lönebidrag för trygghet i anställningen där ett långvarigt 

stöd utformas för den anställde för att denne ska kunna få behålla sitt jobb. Nivån på 

lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den du vill anställa. 

Tillsammans med arbetsgivaren och den anställde görs en bedömning av arbetsförmågan. Den 

enskilde kan få bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 18 

300 kronor per månad för heltid (Personlig kontakt, Arbetsförmedlingen, 2018-10-22). 

3. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan redogörs det centrala i de teoretiska referensramarna för denna studie. Utifrån de 

resultat som presenteras är förhoppningen att teorierna kan föra fram förståelse och kunskap 

till de forskningsfrågor som vägleder vårt arbete med studien, nämligen: Hur påverkar det 

arbetsplatsförlagda lärandet elevernas framtida yrkesbana? Hur samordnas och utvärderas 

elevernas arbetsplatsförlagda lärande? Hur upplever före detta elever att skola och andra 

instanser har stöttat dem i riktning mot arbete? I studien används teorierna som verktyg vid 

analysen av det empiriska materialet.  

3.1. Normaliseringsprincipen 

Att personer med utvecklingsstörning ska få så normala levnadsvillkor som möjligt, har varit 

målet för de senaste decenniernas socialpolitiska ingripanden. Detta beskriver Nirje (2003) i 

det han kallar normaliseringsprincipen, vilken kan ses som en vägvisare för hur stöd och hjälp 

till personer med utvecklingsstörning bör utarbetas. Att utgå från en enda princip när man ska 
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skapa program, åtgärder och goda livsvillkor till speciellt en grupp människor som personer 

med utvecklingsstörning, menar författaren kan tyckas djärvt. Gruppen är inte på något sätt 

homogen utan varierar i fråga om ålder, olika funktionsnedsättningar samt grader av dessa, 

olika sociala bakgrunder samt personligheter. Många länder har trots det, under senaste 

decennierna funnit ett värde i en teori som allmänt uttrycker den målsättning och de 

förhållningssätt och normer som bör gälla när man arbetar med och för personer med 

utvecklingsstörning.  

Enligt Nirje (2003) handlar normaliseringsprincipen om att personer med utvecklingsstörning 

har samma rätt som alla andra, till så normala livsvillkor och vardagsmönster som möjligt. De 

har exempelvis rätt till normal dagsrytm, vilket innebär meningsfull sysselsättning, arbete 

eller utbildning samt en givande fritid. Man ska även ha möjlighet till en normal livscykel, 

vilket bland annat innebär att man ska få lämna ungdomstiden och kliva in i vuxenlivet. Detta 

kan ta längre tid, vara mer krävande och utmanande för personer med utvecklingsstörning än 

för andra. Ytterligare ett mål i normaliseringsprincipen handlar om att personer med 

funktionsnedsättning ska ha en normal självbestämmanderätt. Så långt det är möjligt ska 

personernas egna önskemål, val och krav respekteras och tas hänsyn till. Författaren pekar 

vidare på att normalisering av tillvaron för personer med utvecklingsstörning ökar förståelsen 

för dessa människor. Isolering och segregation bidrar till okunskap, rädsla och fördomar för 

detsamma. Ett så nära samarbete som möjligt mellan dessa personer och beslutande 

myndighet bidrar till bättre beslut och effektivare åtgärder.   

Sammanfattningsvis kan sägas att Nirje (2003) beskriver normaliseringsprincipens syfte till 

att visa på hur livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning kan göras så normala som 

möjligt, trots funktionsnedsättningen. Trots detta handlar den inte om att personer med 

utvecklingsstörning plötsligt ska börja fungera som alla andra eller förväntas bli ”normala”. 

Däremot ska personerna ges möjlighet och stöd så att deras levnadsförhållanden ska likna 

övriga samhällsmedborgare, med lika möjligheter till personlig variation och valfrihet.  

3.2. Careership teori   

Hodkinson och Sparks (1997) har utarbetat en teori som hämtar mycket från Bourdieus teori 

kring habitus. Det vi människor har ärvt och det som format oss genom tidigare upplevelser 

och erfarenheter är vad som kallas habitus. Det fungerar också som en sorts värderingsskala 

när det gäller vad vi människor uppfattar som bra eller dåligt (Lundahl, 2010). 
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Careershipteorin har enligt Lundahl (2010) tre huvudbegrepp, nämligen: 

Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande  

Människors karriärer beslutas utefter deras handlingshorisont, det som uppfattats som valbart 

och möjligt. Människans habitus påverkar i sin tur handlingshorisonten och är relaterade till 

etnicitet, kön och klass. Med andra ord kommer människor, när de gör karriärsbeslut, att välja 

arbeten som för henne känns valbara och möjliga och förkasta sådant som inte gör det, trots 

att de kanske är det. Det kan handla om ointresse eller alternativ som för personen känns 

omöjligt (Lundahl, 2010). 

Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt  

Karriärsbeslut fattas även i samspel med personens omgivning, till exempel med skolan, 

arbetsmarknaden och vårdnadshavare. Dessa aktörer har olika mycket att säga till om 

kulturellt, ekonomiskt och socialt (Lundahl, 2010). Med detta menas enligt Hodkinson och 

Sparkes (1997) att ungdomar har ganska liten makt vid övergången från skolan till arbetslivet 

och marknaden styrs av de olika aktörerna som är inblandade. Utifrån sin egen 

handlingshorisont gör unga människor praktiska, rationella val inom marknaden. Dock menar 

författarna att det blir bekymmersamt när ungdomarna har svårt att få arbete, arbetsgivarna 

vill anställa för att driva företag med vinst och utbildningssamordnare i sin tur vill 

tillhandahålla god undervisning. Med andra ord uppstår konflikter, allianser och 

överenskommelser. Karriärsbeslut som grundas i detta påverkar den unge vuxna. Beslutet och 

det habitus det är taget i förändras på grund av detta samspel. Det finns också många fördelar 

med detta, bland annat blir vissa val övervägda för att de finns tillgängliga på marknaden och 

för att aktörerna skapar goda relationer och samspel. Exempel på detta är när en förälder 

ordnar ett arbete till sitt barn genom egna kontakter eller på den egna arbetsplatsen. Enligt 

författarna sker vissa val tack vare lyckosamma tillfälligheter som kommit i personens väg.   

Karriärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner  

Hodkinson & Sparkes talar om vändpunkter och brytpunkter i människors karriärer. Det 

handlar om när personen måste inventera, omvärdera, revidera och se med andra ögon på sin 

situation. Vändpunkter kan ske vid olika tillfällen och det finns tre olika brytpunkter. Den 

strukturella brytpunkten är inte överraskande och personen vet att den kommer att ske. Det 

kan exempelvis vara när gymnasiet tar slut och personen ska ut i arbetslivet eller vidare till 



 

 18 

ytterligare studier. Det blir en ny start i livet. Den strukturella brytpunkten är vanligast inom 

utbildning och arbete. Den frivilliga brytpunkten är något som personen bestämmer själv. Det 

kan handla om att personen inte trivs på sin arbetsplats och väljer att gå vidare till ett annat 

arbete. Den påtvingade brytningspunkten handlar om en brytpunkt som personen inte själv 

kan styra över, exempelvis om personen blir uppsagd från sin arbetsplats. Dessa olika 

brytpunkter både föregås och efterföljs av perioder av rutin. Med rutin menas perioden mellan 

flera brytpunkter där personen måste hantera sitt beslut och de erfarenheter de gör. Dock kan 

denna rutin se väldigt olika ut för olika personer, rak och okomplicerad, eller krokig och svår. 

Perioden av rutin är trots detta lika viktig för karriärutvecklingen som själva brytpunkten 

(Lundahl, 2010).  

Hodkinson och Sparkes (1997) beskriver fem olika rutiner. De första kallar författarna för den 

bekräftande rutinen och den förstärker ett redan gjort karriärsbeslut och den nya identiteten 

kan utvecklas som planerat. Bekräftande rutiner är en del av individens utveckling, identitet 

och habitus. Den andra rutinen kallar författarna den motsägande. I den rutinen börjar 

individen ångra sitt redan fattade beslut eftersom individen är missnöjd med en förändring 

eller alternativ. Den tredje rutinen kallas socialisation och innebär att en individ bekräftar en 

identitet som hen ursprungligen inte önskade. Det kan exempelvis handla om när någon får en 

påtvingad arbetsplats och till en början vill därifrån så fort som möjligt, men växer in i 

gemenskapen och slutligen identifierar sig med arbetsplatsen. Den fjärde rutinen är enligt 

författarna dislokation och innebär att en person äger en identitet som hen varken accepterar 

eller socialiserar med, men ser heller ingen möjlighet till förändring. Det kan handla om en 

identitet personen tidigare hade men inte kan återvända till, exempelvis efter ett olycksfall. 

Slutligen presenterar författarna den femte rutinen, vilken är den evolutionära. Den uppstår 

när en persons identitet gradvis förändras, utan att denne upplever obehag. En sådan rutin kan 

leda till en eventuell transformation med eller utan en bidragande vändpunkt.  

Enligt Lundahl (2010) har Hodkinson och Sparks careershipteori fått en del kritik, bland annat 

eftersom den har en så smal empirisk grund. Trots det har teorin relevans för denna studies 

syfte, för att bidra med kunskap om hur lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar med 

övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet. De brytpunkter som teorin beskriver 

har relevans mot syftet när elever kommer till brytpunkten gymnasieskola – arbetsliv. Även 

rutinerna som teorin beskriver är en viktig del av personernas karriärsutveckling och är på så 

vis relevant till studiens syfte. Arbetet med att förbereda eleverna för övergången kan 
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exempelvis förebygga en rutin som består av att elever äger en identitet som den varken 

accepterar eller socialiserar med. 

4. TIDIGARE FORSKNING 

I forskningsöversikten presenteras hur några olika forskare, både nationella och 

internationella, har undersökt det berörda ämnet. Det vill säga, vad tidigare forskning visat 

haft betydelse för yrkesverksamhet för elever som gått gymnasiesärskolan.  

4.1. Förberedande av yrkesliv 

Övergången mellan skola och arbetsliv kan för många elever med utvecklingsstörning vara en 

tid av osäkerhet och omvälvande känslor. Molin (2008) visar i sin studie, på svårigheten för 

många, att gå från den trygga miljön som särskolan erbjuder och ut på arbetsmarknaden. Det 

är ett stort steg att ta och särskolan bör ta större ansvar i denna process. Att nå, få och 

bibehålla ett arbete innebär höga krav för alla, men särskilt för personer med lägre kognitiv 

förmåga.   

Ofoegbu och Azarmsa (2010) menar att elever med emotionella störningar eller med en 

utvecklingsstörning, som därmed får specialundervisning, i större grad upplever känslan att 

misslyckas med sina studier samt upplever problem att passa in socialt. Många av dessa elever 

fullföljer heller inte sina studier. Enligt författarna kommer eleverna troligtvis att ha lägre 

möjligheter till anställning, och större risk att hamna i samhällets ytterkant. De har därför 

undersökt Long Beach Unified School District etablerade program, Vocational Education 

Program (VEP), ett yrkesutbildningsprogram. De ville undersöka vilken inverkan programmet 

hade på elevernas möjlighet att nå längre. Huvudsyftet med programmet var att i en integrerad 

miljö hjälpa elever med funktionsnedsättning att nå likvärdiga mål som elever utan 

funktionsnedsättning. Det handlade om att säkerhetsställa en smidig övergång till ett arbete 

och ett meningsfullt liv efter examen. Resultatet mättes genom att undersöka hur många av de 

elever som deltagit i programmet hade ett arbete två till tre år efter gymnasiet, jämfört med de 

som inte deltagit. Studien visar att betydligt fler av de elever som deltagit i programmet och 

därmed fått en individuellt anpassad övergång från gymnasiet till arbete, hade ett arbete två 

till tre år efter gymnasiet.   
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4.2. Bestämmanderätt över sitt liv 

Hur förbereds elever på gymnasiet för ett liv efter skolan? Canha, Simoes, Owen och Matos 

(2012) studie visar på vikten av att eleverna deltar, bidrar och tar ansvar för sin individuella 

utvecklingsplan (IUP) och på så vis göra informerade val i sin övergångsplan. Elever som 

deltar i möten angående sin övergångsplan och dessutom har ansvar över den, blir mer 

motiverade. Självkännedomen förbättras också när elever inkluderas i sin övergångsplan. 

Även Barnett och Crippen (2014) menar att elever som förses med ansvar att bestämma och 

utveckla sina planer för framtiden utvecklas till aktiva och självbestämmande medlemmar i 

samhället.  

Molin (2008) pekar på vikten av att vara medveten om sin funktionsnedsättning, samt 

förmågan att synliggöra sin funktionsnedsättning och vad den innebär i olika 

arbetssituationer, gentemot arbetsgivare och arbetskamrater. Ineland, Molin och Sauer (2013) 

ifrågasätter dock lärares rätt att synliggöra dessa brister, som eleven kanske inte ser som 

brister. Lärare strävar efter att hjälpa eleverna att skapa en positiv och realistisk självbild, i 

tron av att detta saknas dem. Antar man detta gör man eleverna medvetna om sina 

begränsningar och orealistiska mål, trots att de kanske inte är det. Att på detta sätt placera 

funktionsnedsättningen i förgrunden och själva människan i bakgrunden, menar författarna, 

gynnar inte elevernas väg till en egen livsstil. Om fokus istället läggs på elevernas möjligheter 

och potentialer, utan att vara totalt orealistisk, bidrar det i högre grad till ett självständigt liv. 

4.3. Social rättvisa 

Molin (2008) menar att en ökad kunskap om människors arbete och levnadsvillkor kan bidra 

med fördjupad förståelse för de processer som behövs för att bilda en kunskapssyn för välfärd 

och tillväxt. Han menar att det finns stora kunskapsluckor i samhället om välfärdsinriktade 

verksamheter. Enligt Abrahamsson (2002) är det brist på kunskap och låg förväntan på 

personer med funktionsnedsättning som bidrar till att arbetsgivare inte vill anställa dessa 

människor.  Arvidsson (2016) diskuterar samhällets ansvar att främja alla medborgares rätt att 

få göra och vara den de vill, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Hon menar att både den 

privata och offentliga sektorn behöver inse värdet i arbetskraften hos personer med 

utvecklingsstörning och se dem som personer med förmågor. Fördomar, kategoriseringar och 

gamla strukturer ska inte placera dem utanför arbetslivet. Författaren menar att social rättvisa 

handlar om människors likvärdiga möjligheter och friheter att välja och göra. Det är också en 

av grundförutsättningarna för upplevelsen av välbefinnande.   
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4.4. Samverkan 

Molins (2008) studie visar att en lyckad övergång från gymnasiesärskolan till arbetsliv 

mycket handlar om ett väl fungerande samarbete mellan olika aktörer, samt med föräldrar. Ett 

väl uppbyggt nätverk med bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS, studie- 

och yrkesvägledare samt både privata och offentliga arbetsgivare gynnar övergången. För att 

kvaliteten av denna samverkan ska vara god och för att utvecklingen av arbetet i skolan ska 

gynnas krävs det att relationerna är väl fungerande och att det finns tillit och respekt för 

varandras yrkeskompetens. Gallagher och Bennett (2013) visar i sin studie ett exempel på 

samverkan mellan olika aktörer, nämligen mellan elever, jobbcoacher, lärare och rektor. 

Skolan hade anställda jobbcoacher som ansvarade över kontakten med arbetsgivare och stödet 

för eleverna på arbetsplatserna. Rektorn ansvarade för övervakning och utvärdering av 

jobbcoacherna och mötte dem varje månad för att gå igenom framgångsfaktorer och 

utmaningar. Teambildning, samarbete och självbestämmande bland jobbcoacherna var viktigt 

för rektorerna. Rektorn pratade även med arbetsgivare, elever och föräldrar om utmanande 

situationer uppkom. De jobbcoacher och arbetsgivare som ingick i studien upplevde att de fått 

nödvändig utbildning och därmed kompetens för att ge positiva och meningsfulla placeringar 

för eleverna. Även eleverna uttryckte sig positiva till de placeringar de fått, kände sig trygga 

och ansåg att de fick lämplig uppbackning från jobbcoacher och arbetsgivare. De beskrev en 

längtan efter vuxenlivet och stolthet över ansvaret att arbeta självständigt.  

Gallaghers och Bennetts (2013) studie visar att elever måste ges många tillfällen och 

möjligheter för att träna sig på att bli oberoende, både i skolan och i arbetslivet. Författarna 

pekar också på vikten att ledare etablerar ett inkluderande samhälle där personer med 

utvecklingsstörning får möjlighet att utveckla sociala relationer med arbetskamrater. De 

menar även att arbetsgivare behöver förberedas så att de blir villiga att anställa personer med 

utvecklingsstörning. Samarbetet mellan dessa aktörer kan stödja elever så att de lär sig de 

uppgifter jobbet kräver och att vara oberoende, vilket är målet. De som är oberoende och 

självständiga på sitt arbete blir stolta av det de utför.   

5. METOD  

Nedan presenteras kort den metodologiska utgångspunkt vi valt, nämligen en hermeneutisk 

teoriansats. Vidare beskrivs den informationshämtande metoden, kvalitativa 

forskningsintervjuer och dess för- och nackdelar. Under rubriken urval redogörs för studiens 
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informanter, och följs av en beskrivning av studiens undersökningsupplägg. Reliabiliteten och 

validiteten beskrivs och slutligen presenteras studiens etiska överväganden.  

5.1. Metodologisk utgångspunkt 

Vi har valt en hermeneutisk teoriansats. Patel och Davidson (2011) skriver om förståelsen för 

informanternas livsvärld som hermeneutikern vill komma åt. Den finns att finna i både texter, 

det talade språket samt genom människors handlande. Förståelsen kommer i och med att 

hermeneutikern gör en personlig tolkning utifrån sin egen uppfattning. Den ses som viktig i 

arbetet av tolkningen av det berörda ämnet som forskningen gäller. Hermeneutikern tolkar 

först helheten för att sedan titta på de enskilda delarna i sin forskning. Forskaren kan även 

försöka ta informantens synvinkel för att kunna göra en bra tolkning av forskningsintervjun. 

Tolkningarna kan vara flera, men forskaren kan förespråka en som hen tycker är bäst. 

Författarna talar vidare om den hermeneutiska spiralen: ”Text, tolkning, förståelse, ny 

textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer 

och utvecklas och är uttryck för det genuint mänskliga” (s. 31). Det hermeneutiska synsättet 

stödjer den kvalitativa intervjun som informationsinhämtande metod. Vi har därför valt att 

använda oss av just den intervjuformen. 

5.2. Informationsinhämtande metod 

Metoden för studien är kvalitativa forskningsintervjuer. Valet av metod har uppkommit i 

anslutning till val av teoretiska perspektiv med tydlig koppling till studiens syfte och 

frågeställningar. De kvalitativa forskningsintervjuerna syftar till att få en djupare förståelse av 

det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse för elever som gått gymnasiesärskolan. Studien 

lägger fokus vid att komma åt informanternas tankar och erfarenheter. Med tanke på detta 

valdes den kvalitativa forskningsintervjun som metod då den anses bäst kunna uppfylla 

studiens syfte. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskaren först bör fokusera på insamling av material 

om tidigare forskning kring ämnet. Vi har först läst tidigare texter om ämnet för att sedan 

samtala och diskutera. På så sätt har vi kunnat komma fram till en gemensam tolkning av 

materialet. Vi kunde först då färdigställa vårt syfte och våra frågeställningar. När vi samlat 

tillfredställande data om tidigare forskning kring ämnet bearbetade vi fram våra intervjuguider 

(bilaga 2). De har givetvis sin utgångspunkt i de frågeställningar vi har. När intervjuguiderna 

var klara och vi fått den kvalitetssäkrad bokade vi tid med de tilltänkta informanterna. 
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Genom syftet och frågeställningarna ansågs studien bäst kunna få svar på forskningsfrågorna 

genom en kvalitativ forskningsintervju. Dalen (2015) menar att det är en metod som passar 

när forskaren vill komma åt informanternas upplevda erfarenheter, funderingar och 

uppfattningar, vilket också studien sökte. Kvale och Brinkmann (2014) menar att tanken är att 

kunna redogöra för informantens svar samt tolka dennes tonläge, mimik och kroppsspråk i det 

styrande temat vilket intervjun behandlar. I den beskrivande delen av intervjun vill 

intervjuaren fånga informantens upplevelser, känslor samt hur denne agerar i olika situationer. 

I den specifika delen av kvalitativa forskningsintervjun fokuserar intervjuaren mer på 

konkreta situationer som informanten upplevt. Intervjuaren ska visa intresse för vad som sägs 

och inte endast fastna i sina egna frågeställningar och hypoteser. Informanten kan komma 

med information som intervjuaren själv inte hade tänkt lyfta. Då gäller det att vara lyhörd för 

intervjuns byte av riktning. Den kvalitativa forskningsintervjuns fokus ligger på det öppna 

samtalet. Eftersom intervjuerna utgick från intervjuguider med öppna frågor hände det att 

informanten lyfte saker som vi inte tänkt på. Men då fokus låg på ett öppet samtal så fick 

informanten prata klart innan vi styrde in på de områden vi ämnade finna svar på. Detta kallar 

Denscombe (2009) en semistrukturerad intervjumetod. Den innehåller öppna frågor, med 

möjlighet till spontana följdfrågor. Denna metod är vald för att bidra med mer information. 

Följdfrågor under intervjun frambringar mer information än att endast använda de frågor som 

är gemensamt nedskrivna. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det under intervjun kan ske uttalanden som strider 

mot varandra. Det är då upp till intervjuaren att finna orsaken till motstridigheterna. De kan 

exempelvis bero på brister i intervjusituationen. En intervju kan även öppna upp för nya 

tankar och på så sätt kan informanten ändra sig under samtalet. Innan intervjusituationerna 

fördjupade vi oss i områdets tidigare forskning för att ha en god grund att stå på. Författarna 

menar att det under intervjun utbyts synpunkter mellan intervjuaren och informanten. De kan 

då påverka varandras åsikter men även meningsskiljaktigheter kan uppstå. Det är då möjligt 

att en försvarsposition intas av en eller bägge parter. En lyckad intervju kan leda till nya 

insikter för intervjupersonen om dennes livsvärld. Enligt Trost (2010) karakteriseras 

kvalitativa intervjuer av okonstlade och raka frågor, medan svaren ska vara utförliga och 

breda. En nackdel med forskningsintervjuer kan enligt Bell (2016) också vara att intervjuerna, 

samt efterarbetet kan vara tidskrävande.  
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5.3. Urval 

Med utgång från studiens syfte och frågeställningar genomfördes enskilda intervjuer med nio 

före detta elever från gymnasiesärskolan med avgångsår mellan 2006 och 2016, två 

yrkeslärare, två studie- och yrkesvägledare, handläggare på Försäkringskassan samt 

Arbetsförmedlingen som jobbar i ett nära samarbete med skolan.  

För att finna dessa informanter krävdes många möten och samtal. Vissa informanter kände vi 

till, men de flesta fick vi tips om från föregående informant. Det blev med andra ord ett icke-

slumpmässigt urval, ett snöbollsurval. Då utgår forskaren, enligt Denscombe (2009), från en 

metod där personer i urvalet rekommenderar nya personer som skulle kunna vara lämpliga att 

också ingå. Det blir på så vis en snöbollseffekt där nya personer rekommenderas in, tills 

forskaren tillslut anser att urvalet är tillräckligt stort. Fördelen med denna metod är att det går 

relativt snabbt att hitta nya informanter eftersom varje person rekommenderar flera. Metoden 

underlättar också att övertyga nya personer att ingå i studien när de blivit rekommenderade av 

en bekant person. Till denna studie tackade några få nej men de flesta uppskattade att bli 

tillfrågade och ställde gärna upp. Vi anser oss nöjda med den varierande skara av informanter 

vi fått fatt i. Samtliga elevinformanter har gått gymnasiesärskola, men en hoppade av efter två 

år. Tre av dem har gått vad som då kallades yrkesträningen, en individuella programmet, två 

har gått Fastighet, anläggning och byggnation och tre har gått Hotell- och 

restaurangprogrammet.  Trost (2010) menar att användning av nyckelpersoner, det vill säga 

en person som tipsar om andra informanter i vissa fall kan ge en allt för homogen grupp av 

informanter. Med detta i åtanke söktes informanter med brett perspektiv i avgångsår samt 

över kommungränser. Vid kvalitativa intervjuer vill forskaren komma åt variation i svaren, 

vilket styrker vårt val av att själva välja lämpliga informanter. Forskarna till studien kan se 

kvalité i intervjuerna och inte kvantitet som också Trost (2010) vidare nämner är av stor vikt 

vid kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt författaren kan kompletteringar göras med fler 

informanter för att uppnå den information man avsett. När mättnad i svaren funnits analyseras 

dessa och slutsatser kan dras av insamlad data. 

Samtliga före detta elever, utom en, hade vid intervjutillfället någon sorts sysselsättning. 

Några hade sysselsättning på daglig verksamhet, några hade anställning med aktivetsstöd och 

en var hemmasittare och försörjdes av sina föräldrar.  



 

 25 

5.4. Undersökningsupplägg 

Vi påbörjade vårt letande efter informanter så snart vi hunnit läsa in oss i ämnet. Vi fick en 

del intervjutider ganska snabbt så jobbet med att utarbeta intervjufrågor blev intensivt från 

början. När vi ringde informanterna för att boka tid och fråga om de ställde upp på intervju 

gav vi en kort presentation av oss, vilka vi var, vad vårt syfte var och vad vi tänkt fråga om i 

grova drag. Informanterna fick själva bestämma tid och plats. Bell (2016) menar att personer 

som låter sig intervjuas förtjänar att forskaren visar hänsyn till detta, oavsett om det orsakar 

besvär för forskarna.  

Vid intervjutillfället presenterades återigen syftet med intervjun och vad det handlade om 

samt genomgång av samtyckesbrevet (bilaga 1). I samtyckesbrevet informerades om de etiska 

överväganden vi tagit fasta på och vad syftet med intervjun var samt vad som händer med 

informationen sen. Bryman (2018) menar att ett samtyckesbrev har både för- och nackdelar. 

Fördelen är att informanten i skriftlig form, redan från början får information om vad deras 

medverkan innebär. Dessutom har forskaren ett dokument som visar informantens villighet att 

deltaga om denna skulle bli ifrågasatt. En nackdel kan vara att informanten känner oro och 

olust att skriva på ett dokument, vilket kan bidra till att hen inte vill deltaga. En kvalitativ 

forskningsintervju kan dessutom upplevas något diffus då forskaren inte kan klargöra 

innehållet i intervjun till punkt och pricka. Då kan samtyckesbrevet upplevas otydligt. I 

föreliggande studie samtyckte samtliga deltagare genom att signera utan någon synlig tvekan. 

När informanten och forskaren gemensamt läst och gått igenom och godkänt kunde intervjun 

påbörjas. Intervjun utfördes utifrån en semistrukturerad intervjumetod med en intervjuguide 

med öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Enligt Bryman (2018) är det i kvalitativa 

intervjuer önskvärt att låta intervjun flöda hit och dit för att på det sättet fånga informantens 

upplevelser av, och ståndpunkter i ämnet. I denna studie ledde detta till en avslappnad intervju 

som mer tedde sig likt ett öppet samtal men med tryggheten för forskarna att ha 

intervjuguiden till hands.  

Efter godkännande spelades alla intervjuer in för att precis som Bryman (2018) menar 

möjliggöra för forskaren att, istället för att upptas av att hinna föra anteckningar, istället 

koncentrera sig och följa upp informantens intressanta synpunkter, utforska där det behövs 

och visa på eventuella inkonsekvenser i det som sägs. Senare gjordes upprepade genomgångar 

av det inspelade materialet och omsider transkriberades intervjuerna för att lättare kunna 

analyseras och dra slutsatser av informanternas svar.  
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5.5. Reliabilitet och validitet 

Trost (2010) anser att det är lite besynnerligt att prata om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer. 

För att öka reliabiliteten ska intervjufrågorna ställas på samma sätt och intervjusituationen ska 

vara densamma vid varje tillfälle. Vid kvalitativa intervjuer används inga fasta frågor utan 

intervjuaren använder sig av en intervjuguide med frågeområden. Det kan då vara svårt för en 

annan forskare att upprepa samma undersökning och finna reliabilitet. Den kvalitativa 

intervjuaren får istället vara observant på kroppsspråk, mimik samt tonlägesförändringar, för 

att kunna analysera trovärdigheten i svaren. Vi anser att reliabiliteten, det vill säga 

trovärdigheten möjligtvis skulle ha höjts om vi varit två under intervjuerna. Enligt Bryman 

(2018) är det dock mycket sällan man i dessa sorters undersökningar ser fler än en intervjuare 

vid varje intervjutillfälle. Dels innebär det en kostnad för forskaren och dels kan det för 

informanten innebära en osäkerhet att vara ”två mot en”. Reliabiliteten ökar när vi använder 

oss av citat från intervjuerna.  

Kvale och Brinkman (2014) menar att validiteten handlar om forskarens trovärdighet, om 

forskaren mätt det som ansetts mätas. Forskarens vana att genomföra intervjuer får stor 

betydelse. Vidare beskrivs vikten av att validering görs under hela forskningsprocessen. De 

menar att validitet är beroende av hur väl underbyggd studiens teoretiska antaganden är samt 

att validitet av den nya kunskapen beror på hur passande intervjuguider och intervjumetoder 

är för studiens syfte. Viktig är också tillförlitligheten hos informanterna, transkriberingens 

överstämmelse från muntlig till skriftligt språk, hur analysen genomförs; är det hållbara, 

logiska gjorda tolkningar? Det handlar också om rapporteringen är en trovärdig redogörelse 

av undersökningens resultat. I föreliggande studie har analysen endast genomförts av 

författarna. Resultatet hade möjligen kunnat blivit ett annat om dialog kring studiens 

tolkningar genomförts med extern resurs. Intervjudesign och intervjumetod med 

semistrukturerad intervju menar vi väl passar studiens syfte då det är informanternas levda 

erfarenheter som studien vill fånga vilket möjliggörs med öppna frågor. 

I planeringsstadiet för studien söktes och kontaktades informanter, frågeguide utformades 

samt ett samtyckesbrev där syftet förklarades. Samtyckesbrevet innehöll även informanternas 

rättigheter enligt etiska principer. Vi upplevde uttömmande svar av informanterna, eftersom vi 

vid det här laget blivit mer erfarna intervjuare. Därefter transkriberades intervjuerna för att 

lättare finna röda trådar samt för analysen av studien. I transkriberingen omformulerades en 

del av det talade språket till skriftspråk, för att göra texten mer läsvänlig och lättöverskådlig. 
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När direkta citat från intervjuerna används, för att öka trovärdigheten, har aktsamhet vidtagits 

för att inte förvränga det talade språket vid översättning till skriftspråk. Studiens analys anses 

vara valid på grund av frågornas relevans i förhållande till syftet. Tolkningar som gjorts anses 

hållbara då många paralleller till bakgrunden kunnat dras. Studien håller en hög valid nivå då 

studien undersökt det som ämnats. Rapporteringen av undersökningens resultat upplevs som 

väl strukturerad. Även ett tydligt kopplat resultatet mot syfte och bakgrund anses uppnått.  

5.6. Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets publikation (2017) om god forskningsed menar rådet att god kvalitativ 

forskning ska utföras samtidigt som deltagarna ska skyddas från skada och kränkningar. 

Bryman (2018) tar upp fyra grundläggande etiska principer som kan ge vägledning för 

forskare och skydd för deltagare. Dessa principer handlar om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Nedan beskrivs hur dessa principer hanterats i denna studie.  

Informationskravet. Informanterna informerades om studiens syfte. De fick information om 

att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan hoppa av.  

Samtyckeskravet. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att deltaga och undertecknade 

samtyckesavtalet (Bilaga 1).  

Konfidentialitetskravet. Inga personliga uppgifter kan avkodas i denna studie. Det insamlade 

materialet är förvarat på ett sådant sätt att inga utomstående kan ta del av det. Allt är 

konfidentiellt, inga namn, arbetsplatser eller orter finns nämnda. Detta i sin tur, gör det svårt 

att koppla svar till person. Resultatdelen är skriven för att inte peka ut vem som sagt vad.  

Nyttjandekravet. Insamlat material används enbart till denna studie och kommer att förstöras 

efter godkännande.  

6. RESULTAT 

Under resultatkapitlet redovisas lärares, studie- och yrkesvägledares samt före detta elevers 

tankar om det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse utifrån intervjuerna i denna studie och i 

förhållande till studiens syfte. Huvudrubrikerna nedan är kopplade till forskningsfrågorna och 

har kategoriserats i underrubriker.  
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Alla informanter benämns med det könsneutrala ordet ”hen” och personer och arbetsplatser 

som informanterna nämner skrivs i citaten nedan som ”X”. För att förenkla för läsaren har vi 

valt att benämna både det arbetsplatsförlagda lärandet och den praktik eleverna som gått 

individuella programmet har haft, med APL.  

6.1. Det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse 

Det framkom tydligt i denna studie att det arbetsplatsförlagda lärandet är av stor vikt för 

eleverna vid gymnasiesärskolan. Resultatet av intervjuerna visar att det ger bra förberedelse 

inför kommande sysselsättning samt att möjligheten till en anställning eller praktikplats efter 

avslutade studier ökar. Att få en APL-plats utifrån elevens intresse ökade också viljan hos 

eleverna att genomföra APL samt lusten att utföra de sysslor som förväntas. Det 

arbetsplatsförlagda lärandet bidrar också till att arbetsgivaren i fråga får lära känna eleven och 

introducera eleven i yrkets olika delar och ansvarsområden. Eleven och arbetsgivaren kan 

tillsammans växa in i rollen som anställd kontra handledare. APL anses enligt samtliga 

informanter leda till att arbetsgivaren senare, i större utsträckning, vågar anställa eleven, då 

hen fått kännedom om elevens styrkor och svagheter och lärt känna eleven. Detta förtydligas i 

följande citat av en elev: ”För där har jag också varit på praktik och då kände de ju till mig 

där och visste vad jag kunde och vad som tog längre tid”. Ökad självkänsla och 

självständighet kan utläsas av intervjuerna, då APL många gånger gett utmaningar i lagom 

takt och omfång passande individen.  

6.1.1. Målet med APL 

Studien visar på tydliga målbilder hos de verksamma på skolorna, då det under intervjuerna 

vid flera tillfällen trycks på att målet med APL är att det ska leda till yrkesverksamhet, 

emellertid visar studien även på svårigheter för detta enligt följande citat: 

På nationella har vi också svårigheter, alla går ju inte mot arbetsförmedlingen. Vissa hamnar 

ju i försäkringskassan och daglig verksamhet. Det är absolut inte vår målsättning. Vår 

målsättning är ju arbetsförmedlingen. Alltså, de ska vara arbetsföra. Därav APL:en. 

6.1.2. Erfarenhetsbeprövad kunskap 

Att få erfarenhet från flera olika yrkeskategorier och platser framkom som viktigt av samtliga 

informanter, så som en före detta elev ger uttyck för: ”Jag fick testa på många ställen, det var 

bra”. Även lärarna och studie- och yrkesvägledarna menar att de strävar efter att finna 
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varierande och stimulerande APL-platser som passar eleven. Studien finner emellertid att 

APL ur elevperspektiv inte alltid är i enighet med lärarnas upplevelse. Det framkom att ett 

antal före detta elever inte fått APL-platser där de önskat samt att de vid flera tillfällen känt 

sig utnyttjade. Följande citat visar på detta:  

Jag trodde när vi satt i bilen på väg upp mot filminspelningslokaler att yes, jag ska äntligen 

få vara med om att skapa film. Då svängde bilen av åt motsatt håll och in på en gård där 

kommunen staplar ved som ska ut till diverse allmänna grillplatser i kommunen. Jag ville 

bara dö! Jag stannade några dagar sen sket jag fullständigt i de där, jag vill inte stapla ved 

för 8 kr i timmen när jag blir stor, det är inte ett yrke för mig. 

Andra uttryckte det på följande sätt:  

Båda ställena jag sa nu, det var bra jobb men personalen var inte jättesnälla och jag stod 

liksom och diskade från det jag kom till att jag for. 

Vidare menar de före detta eleverna att de inte fick särskilt mycket gehör när de påtalade detta 

för lärarna: “X sa att det var för att jag var så duktig på att diska”. 

Med andra ord har APL för flertalet av de före detta eleverna inneburit att de fått insyn i 

många olika yrken för att därigenom kunnat hitta arbetsplatser där de trivs och känner sig 

viktiga och behövda. De före detta eleverna upplevde att de fått gehör för sina önskemål om 

APL-plats. För en mindre del av eleverna framkom det att APL-platserna inte utgått från deras 

intresse, vilket resulterade i att de inte trivdes.  

Resultatet visar att de före detta eleverna till stor del upplevt sin APL som väldigt givande och 

som en introduktion till deras nuvarande yrkesverksamhet. ”Ja, jag tror faktiskt att det är via 

praktiken som gjort att jag kände att det är här jag vill vara”. Andra trodde inte att, eller 

visste inte om, deras APL hade haft någon inverkan på den nuvarande sysselsättningen trots 

att flertalet nu arbetade där de haft sin APL.  

6.1.3. Svårigheter att hitta platser 

I intervjuerna framkom att det framförallt är svårt att hitta APL-platser som passar eleven och 

samtidigt kan kopplas till den kurs eleven läser. Det senare dock inte lika problematiskt: ”nu 

har vi väldigt fria ramar och kan tolka dom här kurserna lite så att de passar arbetsplatsen”. 

Med andra ord utgår alltid lärare och studie- och yrkesvägledare från elevernas individuella 

intressen och behov. När det gäller att ordna platser för eleverna hade lärarna och studie- och 
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yrkesvägledarna lite olika uppfattningar och erfarenheter. Å ena sidan menade en lärare att 

hen tidigare kunnat använda egna kontakter i branschen, men att det ofta upplevts svårt för 

eleverna på dessa platser och att lärarna och studie-och yrkesvägledarna istället använder 

olika dagliga verksamheter. Å andra sidan hade en annan lärare helt andra uppfattningar, 

nämligen att den dagliga verksamheten inte ska användas som yrkesförberedande praktikplats. 

Detta för att, som informanten uttrycker det: ”Praktik på daglig verksamhet leder inte till den 

öppna arbetsmarknaden. Den snarare begränsar eleverna”. Alla lärare och yrkes- och 

studievägledare menar dock att APL ska ligga inom det program eleven läser, men att det 

ibland inte passar eleven och då får det bli anpassade placeringar på daglig verksamhet. Det 

beror så mycket på eleven. ”Lika många elever, vi har lika många kombinationer”.  

Både lärare och studie- och yrkesvägledare menar att de alltid utgår från elevens önskemål, 

men att det inte alltid går att uppfylla. ”Ser man då att det inte går, då får man som, på ett fint 

sätt, försöka säga att det inte går. För man vet att den här eleven kommer inte att klara det. 

Men det gäller att vara väldigt finkänslig”. I möjligaste mån försöker de ändå hitta platser 

som eleverna önskar, men det är inte lätt. ”Att gräva fram 22 veckor, ja, jag säger de, gräva 

fram platser till eleverna”. 

Generellt framkommer att lärarna har uppfattningen att de är ansvariga för att hitta APL-

platser, men en lärare menar att hen får mycket hjälp av studie- och yrkesvägledaren. Dock 

påvisar en studie- och yrkesvägledare huvudmans ansvar över anskaffning av dessa. Hen 

säger att ”ansvar ligger på huvudman att hitta platser”. Informanten trycker också på 

skillnaderna mellan särskolans program och reguljära gymnasieskolans program. Svårigheter 

att hitta APL-platser upplevs större på gymnasiesärskolan. Hen menar att elever vid den 

reguljära gymnasieskolan blir uppringda och jagade av arbetsplatser när det är dags för APL, 

vilket inte är fallet på gymnasiesärskolan. Detta på grund av att de kräver så mycket stöd, 

vilket följande citat påvisar: ”våra elever kräver handpåläggning, stöd, väldigt mycket stöd. 

Vi har ju inte de elever de tar först”.  

6.1.4. Vad leder APL till? 

Lärarna menar att en mindre del av eleverna får fasta, lönegivande anställningar på de platser 

de gjort APL, eller på ett liknande ställe. ”Ja, det är faktiskt några som får riktiga jobb, jag 

var ute och träffade en kille igår som började jobbet med aktivitetsstöd men som nu fått 

löneanställning”. De menar emellertid att de är väldigt få, och att de flesta hamnar på daglig 

verksamhet eller i arbete med aktivitetsstöd. Lärarna pekar ändå på att APL trots detta ger 
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eleverna en inblick i hur det är efter skolan. Exempelvis anses APL bidra till att eleverna får 

kännedom om vad som gör att de trivs. Det är väldigt individuellt, men kan handla om 

känslan av att de utför ett riktigt arbete och att de är viktiga på arbetsplatsen. APL-platser där 

elever känner sig överflödiga och utför sysslor som inte ”är på riktigt” anses också bidra till 

elevens kännedom om vad som gör att hen inte trivs. De ger eleverna kunskap och insikt i vad 

som passar dem.  

6.2. Erfarenheter och stöd vid APL 

Att ha inflytande över, och ta ansvar för sin utbildning anses av samtliga informanter vara 

viktigt. För att motivera eleven utgår lärarna från intressen och försöker tillgodose de 

önskemål som eleverna har om plats vid APL. Eleverna anser också att deras önskemål oftast 

tillgodosetts: ”Mmm, då har jag fått det stället jag har önskat.” 

6.2.1. Självständighet 

Studien visar på viljan till självständighet och samtidigt behovet av stöd. Eleverna vill ordna 

APL-platser själva med trygghet av lärarnas hjälp. ”Ja, alltså om man kunde fixa det själv då 

fick man göra allt själv och fråga chefen, annars kunde läraren följa med som stöd och hjälpa 

till. Man känner sig ju mer självständig om man går och frågar själv.”  

Viljan att vara självständig är något som återkommer i intervjuerna, även när det gäller att 

ordna jobb. ”Vi gick in, min mamma var med och jag fick prata med hon som äger X. Min 

mamma var med som stöd så hon skulle höra vad jag sa”. De före detta eleverna har trots 

många försök upplevt svårigheter och besvikelser när det gäller att självständigt söka jobb, 

vilket följande citat understödjer:”Och jag skulle höra av mig, eller min godeman skulle höra 

av sig, men det tog för lång tid, så det blev inget av jobbet. Då har man ordnat det själv, och 

det blir inget”. 

Att känna sig välkommen och sedd förbi sin funktionsnedsättning är något som flertalet före 

detta elever påtalar som viktigt. ”Ja, jag kom första dagen och då sa de, välkommen. Och det 

var så fint. Jag har ju ett dolt handikapp som inte syns och de brydde sig inte, eller alltså de 

brydde sig ju men inte så att de frågade varför har du det liksom.” Några av informanterna 

visade en självinsikt och kännedom om sina begränsningar, men menar att detta inte hindrar 

dem i arbetet:”Jag kände att de var glada att jag var där. Man kan ju jobba lika bra men det 

tar extra tid bara”. 
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6.2.2. Samordning och utvärdering  

Riktlinjer och förhållningssätt angående hur det arbetsplatsförlagda lärandet samordnas och 

utvärderas beskrev både lärare och yrkes- och studievägledare sakligt. Till exempel att det ska 

vara sammanlagt 22 veckors APL under de fyra år eleverna studerar vid gymnasiesärskolan. 

Det är främst i årskurs tre och fyra som APL ligger, och den ska styras av de kurser eleven 

läser. Detta gäller de nationella programmen. Vid de individuella programmet är det rektorn i 

samråd med mentor som bestämmer om praktik. Informanterna berättade även att eleverna har 

olika långa arbetsdagar, individuellt anpassat efter eleven.  

När en APL-plats har ordnats menar lärarna att ett besök på arbetsplatsen förbereder både elev 

och handledare/arbetsgivare. Att vid dessa besök informera handledaren om elevens styrkor 

och svagheter beskrivs av lärarna som viktigt. De menar att eleverna alltid samtycker till detta 

eftersom de vill att handledaren får veta vad som fungerar och inte fungerar. Det beskriver 

också en elev i följande citat: ”Då visste han att jag glömmer bort saker och då kunde han 

påminna mig. Jag är ofta rädd att jag ska ha glömt viktiga saker”. För att eleven ska känna 

sig trygg menar lärarna att de följer med första dagen. Eleven får även information om 

praktiska saker som arbetstider, arbetskläder, lunch, telefonnummer och så vidare. Läraren 

följer upp genom att ringa dels eleven och dels arbetsgivaren för att se hur det fungerar samt 

besöka några gånger.  

Det framkom i intervjuerna att en del elever gör sin APL på samma företag under hela 

utbildningen eftersom de inte anses klara av att byta plats. Andra elever får plats där det finns 

flera handledare som kan lösa av varandra. Dels för att eleven ska få varierande 

arbetsuppgifter men framförallt för att eleven kan vara väldigt krävande.  

APL diskuteras och utvärderas i de så kallade trepartssamtalen. Under skolgången har man 

enligt samtliga lärare och yrkes- och studievägledare ett eller flera trepartssamtal med elev, 

mentor och handledare. Där diskuteras även kursens innehåll och hur de gått för eleven under 

det arbetsplatsförlagda lärandet som senare ska kopplas till ett betyg. Allt för att gynna 

framtiden.”Detta är av vikt senare när de ska söka jobb”. Praktik som eleverna gör vid det 

individuella programmet bygger på ett samråd med rektor. Enligt styrdokumenten är det 

rektor som bestämmer och fattar beslut om det kommer eleven till gagn. Det anser lärarna och 

studie- och yrkesvägledarna att det gör för samtliga elever, för att förbereda dem inför tiden 

efter avslutade studier.  
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Det gör det ju för alla elever men praktiken för de eleverna som går det individuella 

programmet de betygsätts ju inte och man kan säga att praktiken är en sluss ut till den dagliga 

sysselsättningen som eleven kommer att gå till efter avslutade studier vid gymnasiesärskolan, 

alltså det individuella. 

6.3. Vägen till ett arbete  

Att få hjälp till arbete och sysselsättning anses av de flesta före detta elever i denna studie som 

en självklarhet. Exempelvis berättar en informant om hur hen direkt efter gymnasiet fick 

arbete på ett äldreboende, men det blev ett alldeles för stort ansvar och hen fick då hjälp att 

komma till daglig verksamhet.  

Och då hade jag daglig verksamhet för att komma ut i arbetslivet och så kom jag dit och blev 

väl omhändertagen och så jobbade jag där i cirka ett år och sen ville jag fortsätta utvecklas så 

då sa jag till min chef att jag gärna skulle vilja jobba på X för där trivs jag.  

6.3.1. Stöd och förberedelse 

Eleverna beskriver stödet och förberedelsen från skolan som gott och självklart. Eleverna 

menade att skolans kurser förberett dem inför de arbetsuppgifter de har idag. ”När man 

packar upp lök ska det vara på ett visst sätt, och i skolan då fick man ju lära sig om 

matlagning och rotfrukter och sådär.” Samtal i klassrummet om arbetsklimat och liknande 

förberedde eleverna inför arbete och sysselsättning. Att lämna skolan upplevdes dock något 

skrämmande enligt eleverna, och denna förberedelse ansågs därför vara av stor vikt. ”Vi 

pratade ganska mycket om det i särklassen, hur liksom klimatet ser ut när man börjar jobba. 

Så jag kände mig förberedd, men samtidigt var det jobbigt att lämna lärarna”.  

Även lärarna menar att de pratar mycket med eleverna om hur det är att komma ut i 

arbetslivet, för att i möjligaste mån förbereda dem. De pratar om praktiska saker, som att 

passa tider, lägga bort telefonen och så vidare. Att man måste sköta sig för att få vara kvar. 

För att förbereda eleverna är det också viktigt att få eleverna så självständiga som möjligt, 

enligt lärarna. ”Vi får inte curla dem för mycket”. Att uppmuntra till självständighet är inte 

alltid så enkelt. ”Det finns föräldrar som bromsar och tar hand om dem för mycket”. De 

menar att trots att eleverna blivit myndiga fortsätter ansvaret för föräldrarna och de har stort 

inflytande i elevernas liv. Det finns såklart föräldrar som uppmuntrar till självständighet och 

kan komma med förslag om lämpliga arbetsplatser eller kan erbjuda plats på det egna 

arbetet.   
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De före detta eleverna beskrev stödet från studie- och yrkesvägledarna som någon som höll i 

utslussningsmöten och bestämde över dem. De ansåg att studie- och yrkesvägledarna inte till 

lika stor utsträckning tog tillvara på deras intressen och önskemål. Eleverna framförde sin 

besvikelse på bland annat följande sätt: ”Jag tror jag fick va hos hon syon och jag tror hon 

berättade då, i ett rum, olika alternativ. X, var det jag valde men det blev X.” Någon elev 

beskrev hörselnedsättningen som orsak till att hen inte fick sysselsättning på önskad 

arbetsplats.  

Vi hade ett möte innan jag gick ut och ett av mina krav var att jobba på X, men jag som är 

hörapparatbärare, de ville inte att jag skulle jobba där. Jag hade tre alternativ, men jag fick 

det här.  

Studien fann att upplevelsen av externa aktörers inblandning i elevernas liv var väldigt 

olikartade. Några före detta elever menar att även bland annat Arbetsförmedlingen inte heller 

tog tillvara på de önskemål som eleverna framförde.  

Jamen, först hade vi ett sånt där utsamtal som man har när man går ut. Vi fick prata om hur 

det hade varit och min lärare var med och syon och nån från arbetsförmedlingen. Och min 

mamma och pappa var med och X. Då fick jag skriva krav innan mötet till han som 

bestämmer jobb. Sen fick jag ett brev, du får jobba på X. (djup suck)  

Andra före detta elever menar att de blev hörsammade och behjälpta när det visade sig att 

kraven blev för höga, låga eller annat som gjorde att de inte trivdes. 

Det är ju han på Arbetsförmedlingen som jag fick hjälp av. Då gick jag på möte och sa att jag 

inte trivs på X (daglig verksamhet) och vill utvecklas och jobba på X (företag) istället. Och 

då fick jag hjälp av honom. 

Samtliga elever hade uppfattningen att andra än de själva bar övergripande ansvar över deras 

situation efter avslutade studier. ”Jag vet inte om han är handläggare eller någonting kanske, 

han som ordnar jobb.” De förväntade sig ett arbete eller sysselsättning med hjälp av någon 

annan. ”Jag tänkte såhär, hoppas jag får jobb direkt men jag fick ju vänta några veckor. Då 

ringde han på hösten, X. Så det gick jättefort och smidigt.” De fick inte alltid som de önskade 

och några valde därför att antingen be om ytterligare hjälp att byta arbetsplats eller helt sonika 

strunta i sin tilldelade sysselsättning och sitta hemma. Föräldrarnas aldrig sinande ansvar visar 

sig i följande citat: ”Det var jag och pappa som fixade det.”  
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6.3.2. Samverkan 

Utifrån lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas synvinkel har samarbetet med externa 

aktörer varit komplicerat men fungerar idag bättre. Det handlar bland annat om samarbetet 

med Arbetsförmedlingen, kommunen och Försäkringskassan. Informanterna menar att 

ansvaret inte enbart kan ligga på skolan och ett gediget arbete har utkämpats för att eleverna 

ska få en så bra framtid som möjligt. Följande citat belyser detta:  

Det har tagit 10 år att utarbeta ett samarbete med arbetsförmedlingen. Det bygger på att 

elever som går ett nationellt program år 4 på våren skrivs in på arbetsförmedlingen innan 

man slutar skolan. Arbetskonsulter kommer och besöker eleverna, eleven Kalle har träffat 

handledaren redan under skolgången.  

Även samverkan med kommunen har enligt lärarna och studie- och yrkesvägledarna visat sig 

vara svårt. I en av kommunerna som ingick i studien finns det oftast fem till sex elever per år 

som efter avslutade studier behöver ett arbete eller praktikplats. Dessa skulle med lätthet 

kunna ordnas inom kommunens regi eftersom det inom kommunen finns många olika 

arbetsplatser. Studien visar dock att ingen av dessa arbetsplatser tidigare haft någon avsikt att 

ta emot elever från gymnasiesärskolan. ”Det är orimligt att pengar ska tas från 

kommunkassan för att ge understöd om eleverna inte får arbete, istället för att de får en 

praktikplats där de får känna sig behövda”. Med detta i åtanke visar dock studien på att det i 

nämnd kommun numer finns åtminstone ett kommunalt projekt som visat sig lyckat, detta 

inom äldreomsorgen, och ett antal av de före detta elever har fått arbete/praktik där.  

Att få möjlighet att prova sig fram på arbetsmarknaden, så som gemene man ofta gör, 

framträder som viktigt i denna studie. Svårigheter uppkommer stundom då somliga elever inte 

klarar av att byta arbetsplats, enligt lärarna och studie- och yrkesvägledarna. Målet är dock att 

erbjuda ett brett sortiment av varierande yrken kopplade och styrda av de kurser eleven läser.  

Elever vid de nationella programmen, som inte anses klara av ett arbete på en vanlig 

arbetsplats efter avslutade studier, har enligt några av lärarna, fått APL-platser på olika 

dagliga verksamheter. Detta för att förbereda för den verklighet som kommer sen. Tidigare 

skulle elever som gick nationella programmet alltid ha APL utanför daglig verksamhet. 

Informanterna menar att detta kunde resultera i orealistiska förväntningar hos framförallt 

föräldrar, om var deras barn skulle få arbete efter skolans slut. ”Föräldrarna tror att deras 

barn ska få jobba där eftersom de haft APL där”. Det kunde också leda till besvikelse och 

misslyckanden hos elever. Därför fick lärarna i uppgift att alla elever skulle genomföra en del 
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av sin APL på daglig verksamhet, för att se om det passade dem. Lärarna ifrågasätter detta, då 

det finns högfungerande elever som inte alls passar i daglig verksamhet och målet för dem 

måste vara den öppna arbetsmarknaden. En vinning kan dock i vissa fall vara, att vid 

tveksamheter om vad som passar en högfungerande elev, kan APL vid daglig verksamhet visa 

vad som inte passar eleven. 

6.3.3. Övergången 

Enligt studie- och yrkesvägledarna och lärarna påtalas utslussnigssamtalen som betydelsefulla 

anhalter för att möjliggöra en så smidig övergång till arbetslivet som möjligt. Då kallar studie- 

och yrkesvägledaren in Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, LSS, mentor, elev och 

vårdnadshavare en gång på hösten och en gång på våren under fjärde läsåret. Där får eleven 

framföra sina önskemål om framtiden. Övriga får berätta vad de har för tankar och de externa 

resurserna får berätta vad de kan erbjuda. Elever som ska gå mot ett arbete/praktikplats får 

komma på ett ytterligare möte direkt efter skolavslutningen. Detta för att fånga upp dem 

direkt och skapa en plan för hösten. Då är det arbetsförmedlingens Sius-konsulter som ordnar 

det. Det händer att en del av dessa elever till en början får gå på daglig verksamhet för att göra 

en arbetsprövning för att sedan hitta lämpliga arbetsplatser. Andra elever blir kommunens 

ansvar, att hitta en lämplig daglig verksamhet till. Lärarnas del i dessa möten blir att ge 

rekommendationer om lämpliga platser som de anser fungerat bra.  

6.3.4. Arbetsplatsen 

När eleverna så småningom på något sätt hamnat på en arbetsplats eller innehar en 

sysselsättning framkommer vikten av att bära ansvar över sin egen situation. Yrkesstolthet är 

av stor vikt, enligt de före detta eleverna. ”Jag är som chef, alltså ansvarig. Då kan jag 

berätta för mina jobbarkompisar vad som behöver göras, så det är som roligt.” Samtidigt 

påtalas vikten av stöd, hjälp och tid på arbetsplatsen. De flesta före detta elever är väl 

medvetna om sina funktionsnedsättningar, om vikten av att arbetsgivaren har vetskap, men 

inte låter funktionsnedsättningarna begränsa dem. ”Hon hade tid med mig och att sitta 

bredvid. Då hade de verkligen tid med mig. Här på X har de inte riktigt den tiden.” Viktigt 

anses det också vara att känna sig som en del av arbetslaget, vilket inte alltid är fallet: “jag 

känner mig exkluderad då jag kan komma på jobbet och får veta att de haft jobbfest i helgen 

som jag inte blev bjuden på”. 
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I studiens resultat kan även missnöje gentemot vissa arbetsgivare utläsas. Flera före detta 

elever menar att de under åtskilliga år arbetat på en arbetsplats med aktivitetsstöd och har 

goda kunskaper om yrket. De kan utföra sysslorna i princip utan handledning och vill gärna 

ha en lönegivande anställning. Informanterna menar att arbetsgivarna trots detta motsätter sig 

att anställa dem. “X är så snål, det kostar hen mer om hen anställer mig än att nån annan 

betalar min lön å jag ändå gör arbetet åt hen”. Andra går och väntar och hoppas på att få en 

anställning med lön eftersom de menar att det är svårt att leva på bidrag. “Det går, men inte 

så mycket mer. Så jag hoppas ju, men det verkar ta tid”.  

Lärarna menar att skolans arbete med att finna bra APL-platser många gånger leder till att 

eleverna sedan haft möjlighet att fortsätta på arbetsplatsen på något sätt efter avslutad 

skolgång. De menar emellertid att nackdelen är att skolan tappar en APL-plats när en före 

detta elev får arbete eller sysselsättning där. Att då få hjälp av Arbetsförmedlingen anses 

nödvändigt, men den hjälpen uteblir. Lärarna vill hjälpa eleverna till arbete men menar att ”vi 

är ju ingen arbetsförmedling.” 

6.4. Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan konstateras att APL är av stor vikt för elever på gymnasiesärskolan. 

Dels för att förbereda inför kommande sysselsättning och dels för att samtliga inblandade ska 

få en bild av vad som passar eller inte passar eleven. Dock framkommer svårigheter att hitta 

lämpliga APL-platser samt vissa elevers känsla av stigmatisering och exkludering på APL-

platserna. Detta kan på ett vis ändå bidra till elevernas förståelse för var de inte bör vara efter 

avslutade studier.  

Skolans och externa aktörers stöd anses nödvändigt och självklart, men ansvar och 

självbestämmande över sitt liv minst lika viktigt. En strävan och kamp mellan dessa två 

uppfattas i studien.  

7. ANALYS 

I detta avsnitt analyseras resultatet med hjälp av valda teorier samt tidigare forskning.  

7.1. Det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse 

En viktig strukturell brytningspunkt för elever vid gymnasiesärskolan är övergången från 

skola till arbetsliv (Lundahl, 2010). Precis som Molin (2008) beskriver det är det för många 
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ett stort steg att ta. För att övergången ska bli så god som möjligt visar resultatet att möjlighet 

och rättighet till arbetsplatsförlagt lärande är av stor vikt. Skolans uppdrag är enligt GySär13 

att förbereda eleverna och ge dem verktyg för att delta i arbetslivet.  

Stora svårigheter vid anskaffandet av APL-platser framgår i intervjuerna. Enligt lärarna och 

studie- och yrkesvägledarna föreligger stor konkurrens om platserna, och arbetet med att 

förskaffa dessa är betydande. Flertalet informanter menar att ansvaret ligger hos huvudman att 

hitta platser men menar samtidigt att uppdraget utförs av lärare och studie- och 

yrkesvägledare. Även Skolverket (2018b) framhäver huvudmans ansvar gällande detta. En 

annan svårighet som framkommer i resultatet är att hitta anpassade platser utifrån individuella 

behov. Det ser olika ut i de kommuner som studien undersökt beträffande var APL-platser kan 

erbjudas. Vid en kommun menar lärarna att APL kan ske vid daglig verksamhet, med 

motivationen att det inte ska inbringa orealistiska utopier hos eleverna och föräldrarna. 

Lärarna ifrågasätter detta, men menar att det kommer från huvudman. Vid den andra 

kommunen följs Skolverkets (2018b) föreskrifter som säger att APL endast ska ske ute på den 

öppna arbetsmarknaden. Skolverket (2018b) menar att APL inte ska läggas i den dagliga 

verksamheten eftersom syftet är att utveckla yrkesmedvetenhet och yrkeskunskaper samt bli 

en del av ett arbetslag. Det finns emellertid elever i denna studie som upplevt just svårigheter 

med det sociala samspelet på olika arbetsplatser samt svårigheter att bli accepterade. De har 

begärt plats vid daglig verksamhet för att minska krav och ansvar, samt uppleva social 

acceptans.  

Genom APL får elever möjlighet att knyta kontakt med arbetsmarknaden som vidare ger 

större chans till jobb direkt efter avslutade studier vid gymnasiesärskolan (Arvidsson, 2016). 

För unga människor är yrkesvalet en pågående process som sker flera gånger i livet. Detta kan 

kopplas samman till Hodkinsons & Sparkes careershipteori som menar att individens eller 

elevens livskarriärslinje består av brytpunkter och mellanliggande rutiner. Med rutin menas 

perioden mellan flera brytpunkter där personen måste hantera sitt beslut och de erfarenheter 

de gör (Lundahl, 2011).  Informanterna beskriver gymnasiesärskolan som en skyddad miljö, 

som möjliggjort skolgången. Att tillhöra särskolan innebär emellertid begränsningar mot 

framtida utbildningar och karriärer. Arvidssons (2016) studie visar att merparten av elever vid 

avslutade studier från gymnasiesärskolan står utanför den reguljära arbetsmarknaden.  

7.2. Erfarenheter och stöd vid APL 

Samtliga informanter påtalar vikten av elevernas inflytande och ansvar över sin utbildning. En 
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av normaliseringsprincipens beståndsdelar är att personer med utvecklingsstörning har rätt till 

egna åsikter, önskemål och respekt för självbestämmande (Nirje, 2003). Viljan till 

självständighet är stor hos de före detta eleverna, samtidigt är de medvetna om sitt behov av 

stöd och handledning. Bergh, Mineur och Tideman (2009) visar i sin studie att personer med 

utvecklingsstörning känner sig något ambivalenta, eftersom de har svårigheter med den 

identitetskategorisering som följer med funktionsnedsättningen. Majoriteten i denna studie är 

medvetna om, och positiva till det stöd och hjälp de har rätt till. Samtidigt vill de bli 

betraktade som ”normala”. Lärarna och studie- och yrkesvägledarna påpekar också vikten av 

självständighet hos eleverna men betonar att stöd och handledningsbehov finns i olika 

utsträckning.  För att underlätta övergången från skola till arbetsliv menar Gallagher och 

Bennetts (2013) att eleven bör få många tillfällen att träna sitt oberoende och sin 

självständighet. Det ger en ökad självkännedom samt bidrar till stolthet över sin egen 

förmåga. Författarna menar att detta anpassar elever till arbetslivet. Lärarna i denna studie 

menar att de pratar med eleverna om deras funktionsnedsättning, och berättar även för 

handledare om den. Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att tanken är god, lärare gör detta 

för att eleverna ska acceptera sin beroendeposition och få den hjälp de behöver, men 

ifrågasätter samtidigt vem som har rätt att kategorisera andra människor.  

Resultatet visar på vikten av kommunikation mellan elever, lärare och handledare rörande val 

av APL-plats. Vid trepartsamtalen lyfts förmågor och intressen fram för att redan där lägga 

grunden för karriärsval. Som Lundahl (2010) beskriver Careershipteorin handlar karriärsval 

om samspel med omgivningen efter vad personen själv upplever är dennes förutsättningar, 

vilken handlingshorisont personen har. Hur finkänslig personer runt eleven är verkar också ha 

betydelse, enligt resultatet. Lärarna menar att det uppkommer svårigheter när elever önskar 

platser som lärarna och studie- och yrkesvägledarna tycker är olämplig för eleven, av olika 

anledningar. I resultatet går att utläsa elevers besvikelse när de inte fått sin vilja fram. Så 

frågan är om elevernas handlingshorisont misstämmer med lärarnas och hur lärarna på ett bra 

och tydligt sätt kan förmedla detta?  

7.3. Vägen till arbete 

Resultatet visar att APL anses ha stor vikt för elevernas framgång i arbetslivet. 

Utslussningsmöten som hålls i samråd med eleverna påtalas också som viktigt. Förberedelser 

som sker under skoltid, som samtal i klassrummet och kontakt med arenor utanför 

klassrummet stärker också elevens möjligheter i framtiden. Skyddsnät och instanser i 
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samhället som kan erbjuda stöd och fånga upp elever direkt efter avslutade studier spelar 

också en stor roll i elevernas framgång i yrkeslivet. Molins (2008) studie visar att en lyckad 

övergång från gymnasiesärskolan till arbetsliv i mångt och mycket handlar om ett väl 

fungerande samarbete mellan olika aktörer. Författaren menar även att ett väl uppbyggt 

nätverk med bland annat arbetsförmedlingen, försäkringskassan, LSS, studie- och 

yrkesvägledare samt både privata och offentliga arbetsgivare gynnar övergången. Även 

Gallagher och Bennett (2013) visar i sin studie på en gynnsam samverkan mellan olika 

aktörer: nämligen mellan elever, jobbcoacher, lärare och rektor. Skolan hade anställda 

jobbcoacher som ansvarade över kontakten med arbetsgivare och stödet för eleverna på 

arbetsplatserna. I denna studie framgår att detta ansvar åligger lärarna. 

Under de utslussningsmöten som informanterna beskriver träffas flera aktörer som tidigare 

beskrivits, tillsammans med eleven för att förbereda denne på det kommande yrkeslivet samt 

för att skapa gynnsammare förutsättningar för övergången. Enligt Lundahl (2010) talar 

Hodkinsons & Sparks om livets brytpunkter. En av dessa brytpunkter sker när en individ 

fattar beslut som ändrar riktning i olika avseenden. Lärarna i denna studie lyfter vikten av 

elevernas deltagande vid dessa möten för att de ska få ta del av och få uppfattning av vad som 

sker gällande deras egen framtid. Detta är också skolans uppdrag enligt GySär13. Chana, 

Simoes, Owen och Matos (2012) menar att elever som deltar i möten angående sin 

övergångsplan blir mer engagerade och ansvarstagande. Precis som Barnett och Crippen 

(2014) skriver bidrar det också till att utvecklas till aktiva och självbestämmande 

samhällsmedborgare. Normaliseringsprincipen som Nirje (2003) beskriver handlar om just 

detta, att elevernas önskemål, självbestämmanderätt och val respekteras och visas hänsyn till. 

Eleverna i denna studie uttryckte både en uppfattning av att deras intressen tagits tillvara på 

och den raka motsatsen. Det sistnämnda resulterade i besvikelse samt en känsla av att falla 

utanför normen.  

Vid dessa omtalade möten avhandlas enligt resultatet huruvida eleven ska gå vidare till 

arbetsförmedling eller mot daglig verksamhet. En avgörande faktor är de sammanlagt 22 

veckor långa APL-perioderna. Man utgår bland annat utifrån hur eleven klarat sina 

arbetsuppgifter vid de olika perioderna och platserna. Har eleven haft ett stort behov av stöd 

och handledning eller har eleven vart relativt självgående (Skolverket, 2018)? Detta är även 

frågor och funderingar som både lärare och studie- och yrkesvägledare brottas med och har i 

beaktande vid val av APL-platser.  
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De före detta eleverna i denna studie trycker på vikten av att funktionsnedsättningen inte 

hamnar i fokus. Enligt Prop. 1999/200:79 ska kompensatoriska insatser vidtas så personer 

med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra till arbete och fritid. 

Arbetsförmedlingen (personlig kontakt, 22.10.2018) menar att till exempel ett lönebidrag är 

en kompensatorisk anpassning. 

Enligt Abrahamsson (2002) kan det vara svårt för personer med utvecklingsstörning att 

etablera sig på arbetsmarknaden eftersom kompetenskraven ökar. I föreliggande studie 

framkom svårigheter att hitta företag som vill anställa elever som gått gymnasiesärskolan. 

Sjöberg (2002) menar att okunskap hos företagarna och låga förväntningar på före detta elever 

bidrar till detta. Normaliseringsprincipen handlar enligt Nirje (2003) om att normalisera 

tillvaron för personer med utvecklingsstörning, för att öka förståelsen och minska 

okunskapen, rädslan och fördomarna hos personer utan funktionsnedsättningen.  

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att det finns både fördelar och nackdelar att ha tillhört 

särskolan vid övergång till arbetslivet. Genom skolans APL har eleverna hunnit få prova olika 

arbetsplatser och känna vad som kan intressera dem, samt etablera kontaktnät med 

arbetsförmedling, försäkringskassa och övriga externa aktörer. Det tillrättalagda lärandet i 

särskolan ger stöttning och gemenskap och möjliggör en smidigare övergång till arbetslivet. 

Att ha gått särskolan medför också hinder på de sociala arenorna och kan handla om känslor 

av utanförskap. Även svårigheter att få ett lönearbete uppkommer, då fördomar och rädsla hos 

arbetsgivarna kan finnas. Känslan av utanförskap på arbetsplatsen påtalades av några av de 

före detta eleverna i denna studie. GySär13 framhåller vikten av nära samarbete med andra 

aktörer i samhällsstrukturen. 

Enligt lärarna i föreliggande studie är många föräldrar alltför överbeskyddande, trots att deras 

barn blivit myndiga. Lärarna anser emellertid att det finns föräldrar som på ett positivt sätt 

stöttar eleverna till framtida karriärer, till exempel när de ordnar arbete på den egna 

arbetsplatsen. Enligt Hodkinson och Sparkes (1997) careershipteori påverkar många olika 

faktorer de yrkesval elever gör. Elevens habitus, de inre förutsättningar eleven har, men också 

människor runt eleven och de tillfälligheter som uppstår påverkar.  

Eleverna i denna studie uppskattar det stöd och den hjälp de har fått i särskolan. Likafullt 

menar Ringsby Jansson (2002) att den här gruppen människor är särskilt utsatta och det visar 

sig i sociala arenor och sammanhang som finns i vår samhällsstruktur. De elever som inte 

slutför sin utbildning får enligt Ofoegbu och Azarmsa (2010) troligen minskad möjlighet till 



 

 42 

anställning. Det stämmer överens med denna studies resultat då svårigheter att få en 

anställning visat sig, samt att elever upplever problem att passa in socialt.  

Alla elevinformanter hade vid intervjutillfället aktivitetsersättning eller daglig verksamhet, 

förutom en som fanns ”någon annanstans”. Detta visar Arvidsson (2016) i sin avhandling, 

nämligen att en överraskande stor del av före detta elever vid gymnasiesärskolan inte har 

någon sysselsättning. Luthra (2018) pekar precis som lärarna och studie- och yrkesvägledarna 

som ingår i denna studie på vikten av att fånga upp eleverna direkt efter avslutade studier, för 

att minska risken för detta.  

8. DISKUSSION 

Avsnittet inleds med resultatdiskussion där huvudresultaten diskuteras. Därefter följer 

metoddiskussion där studiens reabilitet och validitet avhandlas. Slutligen följer tankar 

huruvida vi kan tillämpa studien i vår kommande profession samt förslag till framtida 

forskning med utgångspunkt i de resultat och analyser som framställts.  

8.1. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av den kvalitativa undersökning som genomförts med 

elever som gått gymnasiesärskola samt studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare. Nedan 

presenteras de slutsatser samt reflektioner som framkommit utifrån syftet med studien.  Viken 

betydelse har APL för elever på gymnasiessärskolan? Hur arbetar skolan för att övergången 

från skola till arbetssliv ska gå så smidigt som möjligt? Samt vilken samverkan finns med 

övriga externa aktörer i samhället och hur fungerar dessa?  

I studien framkom vikten av samarbete mellan skola, myndighetutövare och företag. Detta för 

att eleverna ska få en god förberedelse inför brytpunkten skola – arbetsliv. Hodkinson och 

Sparkes (1997) menar att denna brytpunkt kan variera utifrån de förutsättningar individen har. 

Vidare kom studien fram till betydelsen av APL, eftersom det är en central del av övergången 

mellan skola och arbetsliv. Studien har påvisat betydelsen av hur samverkan med olika 

företag är viktigt för personer med utvecklingsstörning och deras övergång från skola till 

yrkesliv. Studien konstaterar att företag som fått stöd och handledning i större utsträckning 

kan stötta och hjälpa dessa elever än de som inte tagit del av exempelvis handledarutbildning. 

Vidare kan dessa stödinsatser leda till anställning på företag och inkludering på 

arbetsmarknaden. Detta antas motverka att eleverna blir placerade i en daglig verksamhet där 
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de inte trivs, samt att risken för att de hamnar ”någon annanstans” exempelvis hemma i 

föräldrahemmet utan lön och socialt umgänge. 

Arvidsson (2016) skriver om svårigheterna för eleverna att ta sig in på arbetsmarknaden på 

grund av skolan och arbetslivets olika syn på funktionsnedsättning och individuella förmågor. 

Författaren menar, precis som denna studie att det arbetsplatsförlagda lärandet är viktigt för 

det framtida arbetslivet, och kontakten med arbetsgivare under skoltiden ger goda 

förutsättningar för arbete efter avslutade studier. I föreliggande studie har det även visat sig att 

elever som upplevt sakna en individanpassad skolgång och inte blivit hörsammade vid 

önskemål av APL-plats, numer sitter hemma. Luthra (2018) har i sin studie problematiserat 

det faktum att en stor del elever går hemma. Bristen på APL-platser som elever önskar kan 

många gånger bidra till att elever väljer att inte fullfölja den och även i vissa fall helt avsluta 

sina studier. Detta kan medföra att elever inte ges möjlighet att skaffa ett kontaktnät på 

arbetsmarknaden samt går miste om dess normer och värderingar (Molin, 2008). Studien drar 

slutsaten att elever som inte har APL får svårare att knyta kontakter med arbetslivet.  

Brytpunkten som eleverna på gymnasiessärskolan står inför är en strukturell brytpunkt som 

Hodkinson och Sparks (1997) talar om. Det är en oundviklig brytpunkt de står inför. De före 

detta elever som ingår i studien beskrev en eller flera brytpunkter som haft stor betydelse i 

deras karriär. Det är dock sannolikt att vägvalsfrågorna är mer aktuella inför och i en 

brytningspunkt än i karriärsutvecklingens mellanliggande rutin, där samtliga elever befann sig 

vid intervjutillfället. Antas kan också att den person som står inför en påtvingad brytpunkt, 

som varit fallet för några informanter, känner mindre handlingsutrymme, och är mer 

pessimistiska till de myndighetsföreträdare de möter, än de personer som genomgår en 

frivillig brytpunkt. 

Studien framhåller att elever måste få självkännedom för att bli förberedda inför övergången. 

Fokus ska inte ligga på svårigheterna, men en självinsikt måste finnas. Vi upplever att 

somliga elever i denna stuide har en hög självkännedom då de obehindrat kan lyfta fram  

svårigheter de har och därmed är medvetna om vilket stöd de kan behöva. Det fanns också 

elever som ifrågasatte sin placering, det stöd de fått och överhuvudtaget ifrågasatte sin 

diagnos. Enligt hur vi uppfattat informanterna, kan en elev som inte förstått sin problematik, 

känna att beslutet att gå gymnasiesärskolan är felaktigt. Eleven kan då börja ångra sitt redan 

fattade beslut, då personen är missnöjd med en ursprunglig förändring eller alternativ. Detta 

kallar Hodkinson och Sparkes (1997) en motsägande rutin. Lärarna och studie- och 
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yrkesvägledarna i denna studie menar att elever som har självkännedom fungerar bättre både i 

skolan och under det arbetsplatsförlagda lärandet. 

En annan slutsats som kan dras av studien är att elever vid gymnasiesärskolan behöver 

planering och förberedelse i stor utsträckning inför övergången skola – arbetsliv. Detta tas i 

beaktande då det under hela gymnasietiden pågår en dialog mellan elever, lärare, studie- och 

yrkesvägledare med fler. Allt för att skapa goda förutsättningar för ett arbetsliv. Trots all 

denna förberedelse finns det elever som upplever denna förberedelse otillräcklig då de som 

Hodkinson och Sparks (1997) beskriver brytpunkten som påtvingad. De har inget val, 

individen måste anpassa sig till situationen trots att hen inte känner sig redo. Detta speglar 

variationen av individuella behov vid gymnasiesärskolan. 

Att lära sig att i sin egen takt integreras i samhället är viktigt för elever vid 

gymnasiesärskolan. Enligt Hodkinson och Sparks (1997) teori handlar en evolutionär rutin om 

när en individ gradvis förändras in i en identitet, vilket också informanterna menar att 

förberedelserna med bland annat APL ger dem. Eleverna får successivt dra lärdom av egna 

förutsättningar och erfarenheter och på så sätt uppnå den evolutionära rutinen som 

ovannämnda teori beskriver.  

Det framkom under intervjuerna och analysen av resultatet att eleverna bör erbjudas möjlighet 

till att lära sig att fatta och genomföra egna beslut. Detta för att underlätta övergången från 

skola mot yrkesliv. Uppenbart blev också vikten av att eleverna är delaktiga i sin skolgång 

och själv är med och fattar beslut under skoltidens gång. Studie- och yrkesvägledarna menar 

att delaktighet i sin utbildning tränar beslutsfattande och ställningstagande inför kommande 

yrkesliv.  

8.2. Metoddiskussion 

I denna studie ligger den kvalitativa forskningsintervjun till grund för resultatet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är en bra metod för att fånga informantens verkliga 

upplevelse. Vi valde semistrukturerade intervjuer för att på ett lättsamt sätt fånga 

informanternas livsvärld och upplever att svaren var uttömmande (Patel & Davidson, 2011). 

Många faktorer påverkar möjligheten att få bra och uttömmande svar från informanterna. 

Exempelvis var frågeguiden väl utarbetad i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Att vi under utbildningens gång haft möjlighet att öva samtalsteknik och utfört intervjuer med 

öppna frågor påverkade positivt. Även förhållningssätt och agerande gentemot informanten 
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underlättades av utbildningens samtalskurs. I denna studie genomfördes intervjuerna enskilt, 

detta för att som Bryman (2018) menar framkalla en känsla av trygghet hos informanterna, 

när ingen av parterna är överlägsen i antal.  

Precis som den hermeneutiska teorin beskriver det har vi genom personliga tolkningar som 

utgått från vår uppfattning uppnått förståelse för informanternas livsvärld. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades vilket gav ytterligare ökad förståelse av samtalets innehåll, 

därmed en ökad reliabilitet. Vi har också tagit del av varandras inspelade intervjuer och 

traskriberade texter för att samanställa resultatet på ett säkert sätt. Till en början tittade vi på 

helheten av den empiriska datan, för att sedan bryta ner i kategorier. Den beprövade 

erfarenhet vi har av personer med utvecklingsstörning möjliggjorde insikt i informanternas 

livsvärld, för att sedan göra en så korrekt tolkning som möjligt av intervjuerna (Patel & 

Davidson, 2011).  

Att värdesätta reabiliteten i en kvalitativ forskningsintervju menar Kvale och Brinkman 

(2014) kan vara av svårartad natur. Det är tänkbart att studiens resultat hade fallit annorlunda 

om den empiriska grunden varit mer omfattad. För att öka reabiliteten och få ett säkrare 

resultat hade därmed fler informanter erfodrats. Vi anser emellertid att studiens resultat ger en 

tydlig indikation på det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse, vilket ger god reliabilitet med 

hänsyn till studiens omfattning. Även validiteten i denna studie anses vara av god kvalitet då 

studiens forskningsfrågor blivit besvarade.  

8.3. Tillämpning 

Denna studie har uppbringat en djupare förståelse för det arbetsplatsförlagda lärandets vikt för 

elever som gått grund- och gymnasiesärskola. För dessa elever har betydelsen av samarbetet 

som finns mellan skola, studie- och yrkesvägledare och myndigheter i vårt samhälle 

framkommit tydligt.  Även vikten av att dialog förs med företag och andra inkopplade 

instanser för att i större utsträckning kunna hjälpa till och slussa dem in på arbetsmarknaden 

väl förberedda, har visat sig vara betydelsefullt. Med detta i åtanke vill vi i vår kommande 

profession, genom stöd och vägledning skapa grund för delaktighet i samhället efter avslutade 

studier vid gymnasiesärskolan. 

8.4. Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att djupare undersöka vad som händer med de elever som 
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inte står till arbetsmarknadens förfogande men inte heller befinner sig i någon slags aktivitet 

utan som har hamnat ”någon annanstans”. Vilka är det som hamnat utanför och varför? Vilka 

skyddsnät har samhället och vem fångar upp dem? 
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Bilaga 1 

 

Samtycke till kvalitativ forskningsintervju  

Vi läser just nu sista terminen på speciallärarutbildningen vid Umeå universitet. Vi håller just nu på med vårt 

examensarbete som handlar om hur före detta elever på gymnasiesärskolan förberetts av skolan inför 

övergången skola – arbetsliv, med fokus på det arbetsplatsförlagda lärandets betydelse.  

Studiens datainsamling kommer att baseras på enskilda intervjuer, som tar ca 30 min. Vår önskan är att få 

spela in intervjuerna, men bara om detta är okej för intervjupersonen. Att medverka i studien är frivilligt och 

intervjupersonen kan när som helst under intervjun välja att avbryta sin medverkan. Intervjupersonen 

kommer att avidentifieras i vår studie så att enskilda personers svar inte ska kunna identifieras. Allt som sägs 

i intervjuerna kommer att betraktas som konfidentiellt och de inspelade intervjuerna kommer att förvaras så 

att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppsatsen kommer, när den är godkänd, att publiceras i 

publiceringsdatabasen DiVa. Allt insamlat material kommer då att förstöras.  

Handledare: Jens Ineland, universitetslektor vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

Jens.ineland@umu.se  

Härmed ger jag mitt skriftliga medgivande att delta i studien, enligt beskrivning ovan.  

Ort och datum:_________________________________________________  

Underskrift:_____________________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Bilaga 2 

 
Intervjuguide studie- och yrkesvägledare:  

• Hur ser möjligheten ut för elever att välja APL-plats?  
• Hur ser tillvägagångssättet ut när eleverna får APL-plats?  
• Vilken roll anser du att APL har för elevens kommande arbetsliv?  
• Hur ser rutinerna ut inför övergången mellan skola och arbetsliv?  
• Vilka aktörer är inblandade i planeringen inför övergången?  
• Vilka utmaningar kan finnas inför övergången? Hur möts i så fall dessa?  
• Hur förbereder skolan eleverna för det kommande arbetslivet?  
• Finns det något som du anser skulle kunna förbättras för att förbereda eleverna för 

arbetslivet?  
• Finns det något man skulle kunna göra ytterligare för att stärka elevernas 

möjligheter i arbetslivet?  
• Vad tycker du är viktigt att tänka på inför övergången mellan skola och arbetsliv?  

Intervjuguide lärare:  

• Hur ser tillvägagångssättet ut när eleverna får APL-plats?  
• Hur ser möjligheten ut för elever att välja APL-plats?  
• Vilken roll anser du att APL har för elevens kommande arbetsliv?  
• Vad är skillnaden på APL mellan de nationella programmen och individuella 

programmet? 
• Hur ser rutinerna ut inför övergången mellan skola och arbetsliv?  
• Vad tycker du är viktigt att tänka på i övergången mellan skola och arbetsliv?  
• På vilket sätt är eleverna delaktiga i planeringen kring sin övergång mellan skola 

och arbetsliv?  
• Vilka aktörer är inblandade i planeringen inför övergången? Arbetsförmedlingen?  
• Vilket inflytande har föräldrarna om sina barns sysselsättning efter gymnasiet? 
• Hur arbetar man tillsammans med eleverna inför övergången?  
• Vilka utmaningar kan finnas inför övergången? Hur möts i så fall dessa?  
• Hur förbereder skolan eleverna för det kommande arbetslivet?  
• Finns det något som du anser skulle kunna förbättras för att förbereda eleverna för 

arbetslivet?  
• Finns det något man skulle kunna göra ytterligare för att stärka elevernas 

möjligheter i arbetslivet?  

Intervjuguide före detta elever: 

• Hur gammal är du? 
• Var jobbar du nu? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Trivs du? 
• Hur fick du jobbet? 
• Hur får du din lön? Via arbetsgivaren eller försäkringskassan? 
• Hur trivdes du på gymnasiet? 



 

 

• Hur tänkte du om framtiden när du skulle ta examen? 
• Hur hjälpte skolan dig att förbereda dig inför sysselsättning efter examen? 
• Informerade arbetsförmedlingen om något eller fick du själv söka svaren? 
• Var hade du din APL? Olika ställen? Vad tyckte du om det? 
• Fick du vara med och bestämma var du skulle göra APL? 
• Har din APL lett till ökad kunskap? 
• Har din APL lett till jobb? 
• Hur såg du på arbete alternativt daglig verksamhet? 
• Hur ser du på “riktigt arbete” fast med aktivitetsstöd alt daglig verksamhet typ 

samhall? 
• Vad avgjorde dina val? 
• Kan du söka de jobb du är intresserad av och vill söka eller är du styrd av 

arbetsförmedlingen? 
• Var tror du att du jobbar om 10 år? 

 

Intervjuguide försäkringskassan: 
 

• Vilket stöd och vilka ersättningar finns att tillgå och söka hos er? 
• Lagar och regler kring dessa? 
• Vilka typer av samarbeten har ni med exempelvis andra myndigheter samt skola? 
• Samverkan med Kommunen? 
• Vad baseras ersättningarna på? 
• Hur länge kan man bli beviljad? 

 
Intervjuguide arbetsförmedlingen: 
 

• Vad gör en sius-konsulent? 
• Vilket slags stöd erbjuder en sius-konsulent? 
• Finns det ett samarbete med särskolan gymnasiet? Hur ser det ut? 
• Vilken typ av anställning kan komma på tal för en som gjort sina studier i 

särskolans gymnasium? 
• Vad är er roll vid utslussningsmöten? 
• Finns det samarbete med något företag/butikskedja? Vilka och på vilket sätt? 
• Har ni någon samverkan med kommunen och dess förvaltningar? 
• Hur vanligt är det att en aktivitesanställning övergår till en vanlig löneanställning? 
• Vad baseras lönen på? Är det pengar från staten eller bidrag från 

försäkringskassan? 
• Vad innebär en anställning? Vilken typ av anställningar kan ni hjälpa till med?  
• Finns det något sorts program? (3 steg) 
• Arbetsträna vad innebär det? Kontra provanställning aktivitetsstöd 
• Om man har LSS, innebär det att man inte kan få ett vanligt jobb då? 
• Vad kan hindra en anställning? (ex. sjukdom, brottsregister) 
• Vad finns för alternativ för de som inte vill ha aktivitetsstödsjobb och inte lyckas 

få ett eget? 
 

 


