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Abstrakt 
Denna uppsats handlar om hur organisationen/systemet och samarbetet mellan gymnasiesärskolan, 
arbetsförmedlingen och kommunen ser ut när det gäller att förbereda eleverna inför arbetslivet.  Jag 
har valt att jämföra Stockholm, som arbetar traditionellt gentemot arbetsförmedlingen i Göteborg 
som arbetar via ett EU-projekt och Östersunds arbetsmodell som arbetar via en kommunal daglig 
verksamhet. Syftet med studien är att finna några möjliga orsaker till varför 50% av 
gymnasiesärskoleeleverna går direkt över till daglig verksamhet och pension inom sin hemkommun 
och inte till den öppna arbetsmarknaden med lönebidrag enligt Föreningen Utvecklingsstörda Barn 
och ungdomar (FUB) undersökning 1998. Studien är gjord i form av en explorativ undersökning i 
ett försök att generera frågeställningar och formuleringar av hypoteser för att dessa sedan skall 
kunna ligga till grund för senare mer ingående undersökningar. Uppsatsen bygger på litteratur, 
undersökningar, tidigare forskning och olika utredningar och betänkanden som omfattar ämnet 
arbete för personer med utvecklingsstörning samt en egen undersökning.  Jag intervjuade fyra 
yrkesvalslärare, en arbetsplatsförmedlare i Stockholm,  en arbetsplatsförmedlare i Göteborg och en 
enhetschef i Östersund. Min undersökning är för liten för att några generella slutsatser ska kunna 
dras. Däremot kan man i resultatdelen se att de olika synsätten påverkat hur de olika aktörerna 
lyckas i att få eleven ut på arbetsmarknaden. 
 
Nyckelord: Gymnasiesärskoleelev, utvecklingsstörd, daglig verksamhet, lönebidrag, 
organisation/system, samarbete 
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Inledning 
Denna rapport handlar om hur olika organisationer skolan/kommunen, arbetsförmedlingen/staten 

arbetar med gymnasiesärskolans elever för att förbereda dem inför ett vuxenliv när det gäller 

framtida yrke och arbete. En jämförelse har även gjorts för att se om det har någon betydelse för 

eleven var i landet han/ hon bor. Arbetssättet med att förbereda eleven inför arbetslivet bör ske som 

för alla andra ungdomar utifrån elevens önskan om ett framtida yrke då eleven är den centrala 

personen. De elever som går direkt till daglig verksamhet, deras möjlighet att välja arbete var 

begränsat till de dagliga verksamheter som finns i hemkommun och pension. De elever som efter 

skolan direkt går över till arbetsförmedlingen för att söka arbete, ett flertal av dem erhåller det 

också, men i ett senare skede kan det ändå bli, daglig verksamhet. Innan Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 1994 var landstinget huvudman för gymnasiesärskolan. 

Det fördes då statistik över hur många människor med utvecklingsstörning som arbetade på den 

öppna arbetsmarknaden i statistisk årsbok. När kommunen tog över huvudansvaret upphörde denna 

statistik. Arbetsförmedlingen och yrkesvalslärarna hade tidigare samma huvudman. Från början 

hade yrkesvalslärarna två arbetsgivare, var avlönade dels av kommunen, i det här fallet Stockholms 

stad, som lärare och arvodeanställda hos Länsarbetsnämnden för att fullgöra uppdraget 

yrkesvägledning. Tanken var att om yrkesvalslärarna kunde bli en fungerande yrkeskår så skulle de 

kunna hjälpa handläggarna på arbetsför-medlingen, genom att göra en del av förarbetet och 

underlätta för eleverna att få arbete när de slutar skolan. En arbetsplatsförmedlare på Unga 

Handikappade, berättade att arbetena var i form av individuella lösningar ute på arbetsplatserna. Det 

svåra var inte som hon uttryckte det att ”snickra ihop något” utan det svåra var bristen på social 

kompetens vilket hon ansåg att skolorna måste arbeta mer med. “De vet inte  hur de skall uppföra 

sig, bland övriga samhällsmedborgare, arbetskamrater, de kan inte spelreglerna” K. Wallgren 

(personlig kommunikation intervju 3 december 1998). De tog enbart hänsyn till hur det gått på 

arbetspraktiken, betygen ”tittade” de aldrig på. Hur lär vi dessa elever med utvecklingsstörning 

spelreglerna, hur de skall uppföra sig, vilka är deras förebilder när de inte får vara delaktiga? Endast 

30 %, enligt Skolverket, av särskolebarnen fortsätter att vara integrerade under skoltiden och endast 

33 %, enligt Riksförbundet FUB:s undersökning 1998, söker arbete via arbetsförmedlingen. Dessa 

barn och ungdomar lär sig saker konkret och genom erfarenhet. Denna kunskap tog 

arbetsförmedlingen Göteborg fasta på, då de hade som mål att nå eleverna redan i sjunde klass för 

att träna dem för ett framtida yrke, samma praktikplats hela skoltiden, för att sedan ha möjlighet att 

lönebidragsanställas efter skolan. Mitt intresse för personer med utvecklingsstörning har väckts 

utifrån mina tidigare erfarenheter. 
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Bakgrund 
Riksförbundet FUB:s Annika Nyström-Karlssons enkätundersökning hösten1998, där Stockholm, 

Göteborg, Malmö ej ingick, med titel ”Övergång skola – arbete”, skickades till 47 av landets 250 

kommuner och 36 kommuner svarade på frågan om hur det gått för alla elever efter avslutad skola. 

137 elever deltog varav 69 gick på nationella program övriga 68 gick på individuella. Det visade sig 

att 15 elever från nationella och 54 elever från de individuella programmen, totalt 50% gick direkt 

över till daglig verksamhet där försörjningen blir pension, (kommunerna är skyldiga att erbjuda 

daglig verksamhet för personer som definieras i LSS . Docent Jerry Rosenqvists forskning (1988) 

visade att förutsättningar fanns för personer med lindrig utvecklingsstörning att erhålla arbete på 

den öppna arbetsmarknaden, ett bra hjälpmedel var lönebidragsanställning. Rosenqvist kom fram 

till i sin avhandling att eleverna hade en ganska realistisk bild av var de kunde genomföra sin 

praktik, ett fåtal lärare trodde på elevernas prestationsförmåga, hälften av lärarna trodde inte alls på 

elevernas prestationsförmåga. Enligt undersökningen i boken ”Innanför utanförskapet” 

(Gustavsson, 1998), framgår det hur han kunde se en skillnad på perspektivet som människor med 

utvecklingsstörning och de i deras närhet, anhöriga och vänner hade, gentemot omgivningens. Där 

de själva och de i deras närhet ansåg att med hjälp av insatser enligt LSS kunde leva som alla andra. 

Ett perspektiv som ej delades av omgivningen. Bengt Lindqvist f d socialminister, fick i uppdrag av 

Regeringen att göra en offentlig utredning med namn Kontrollerad och ifrågasatt. Där Intervjuer 

gjordes med personer med funktionshinder. Resultatet visade på att människor med funktionshinder 

och dess anhöriga känner sig i bemötandet från personal och samhället kontrollerade, ifrågasatta, ej 

trodda eller informerade om sina rättigheter. (personlig kommunikation den 4 november 1998 via 

en redovisning av resultatet av intervjuerna) Enligt Skolverket fortsätter endast 30 % av 

särskolebarnen, att vara integrerade under skoltiden. 33% av alla gymnasiesärskoleungdomar, enligt 

Riksförbundet FUB:s undersökning 1998, söker arbete via arbetsförmedlingen. De övriga  

funktionshindrade barnen och ungdomarna är inte integrerade i samhället när det gäller skola och 

arbete. De lär sig saker och beteenden konkret, genom erfarenhet och förebilder men de är inte 

integrerade. Arbetsförmedlingen i Göteborg har som mål att nå alla elever redan i sjunde klass för 

att de skall tränas inför ett framtida yrke. Gymnasiesärskolan i Stockholm där är arbetssättet att 

eleverna skall prova så många olika praktikplatser som möjligt. Jag återkommer till de olika 

arbetssätten och vidareutvecklar dem längre fram i undersökningen. Lärarna och även anhöriga 

anser att betygen är det viktiga. 
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Normaliseringsprincipen 
Målsättningen för den svenska handikappolitiken handlar om personer med funktionshinder och 

deras rätt till livsvillkor och vardagsmönster som ligger så nära det normala som möjligt. Principen 

formulerades i slutet av 1960-talet och har haft ett stort inflytande på handikappolitiken i Sverige 

och i andra länder. Principen utgår från jämlikhetstanken och den därav följande etiken som grund 

för livsloppet. Bengt Nirje har utvecklat principen och lagt särskild betoning på personer med 

utvecklingsstörning och deras rätt till självbestämmande. Nirje (2003) menade också att “som jag 

ser det innebär normaliseringsprincipen sålunda att man för de utvecklingsstörda gör tillgängliga 

de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära samhällets gängse som möjligt” (s. 15 ). 

Rosenqvist (1988)menade att centralt för principen är, att den skall vara tillämpbar på alla psykiskt 

utvecklingsstörda oavsett svårighetsgrad ” (s. 37). 

 

Kunskapsinventering 
För att finna kunskap inom mitt problemområde har jag valt att använda Swedners (1996) modell 

för fraktionering av sociala problem till olika nivåer. Swedner (1996) menar att man kan 

systematisera problem in i tre huvudgrupper, makro- meso- och mikronivå. Swedner (1996) menar 

”En rad viktiga mål för socialt förändringsarbete kan inte formuleras enbart genom resonemang på 

individnivå. De individrelaterade målen måste kompletteras med mål för funktionen och 

struktureras hos samhällets viktigaste institutioner (skolan, arbetslivet, sjukvården etc) och för 

samhället i sin helhet. Förändringsarbetet måste i konsekvens härmed bedrivas på flera olika 

nivåer: inom samhället som helhet (på makronivå) inom de samhälleliga institutionerna och 

organisationerna (på mesonivå) på familje- och individplanet (på mikronivå)” (s. 48). 

 

I min figur står makro för samhällsnivå, meso för organisationsnivå och mikro för individnivå. 

Figuren är skapad utifrån Swedners sätt att systematisera. Jag har tagit hänsyn till de faktorer som 

skapar möjligheter samt hinder till ett väl fungerande samarbete. Alla faktorer är viktiga 

tillsammans i sin helhet. Swedner (1996) ”genomgripande samhälleliga förändringar endast kan 

åstadkommas genom ett målmedvetet samspel mellan åtgärder på makro-, meso-, och 

mikronivåerna” (s. 48).  

 

Enligt Johan Tveit Sandvin i hans bok Mot normalt (1993) kan man läsa att han anser att i Sverige 

har arbetet med integrering av de funktionshindrade koncentrerat sig på, vilka lagar som skall gälla, 

vilka organisationer/ instanser skall ha ansvaret. Sverige är anser Tveit Sandvin bra på den fysiska 

integrationen.  
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Detta perspektiv som Johan Tveit Sandvin anser att Sverige är bra på är som jag ser det faktorer 

som finns på samhällsnivån. Grunden för att arbeta med funktionshindrade finns i form av de 

samhälleliga (makro) åtgärder som lagar är fastställda och den fysiska integrationen av skollokaler 

för särskolan i vanliga skolan. Det finns utbildning för personal som skall arbeta med 

funktionshindrade. Det jag har valt att belysa är det som sker på mesonnivå (organisationsnivå). När 

det gäller arbete för de funktionshindrade så har jag försökt systematisera de olika faktorerna som 

påverkas för anställning av eleven ut på den öppna arbetsmarknaden. 

 

Formerna för integrering av eleven till den öppna arbetsmarknaden påverkas av följande faktorer: 

Makro 
Samhällets åtgärder /påverkan 
lagstiftning/riktlinjer 
skol- och arbetsmarknads- 
politiska beslut 

Meso 
Organisationers arbetssätt…
vilken/vilka huvudman 
olika yrkeskårer 
samverkansavtal 
 

Mikro 
Individernas    Hierarki/Status__________
yrkesvalslärare/elev/arbetsgivare 
arbetsplatsförmedlare/elev/arbetsgivare 
makt/status  
 

Samhällets 
pedagogiskt/medicinskt 
synsätt / värderingar råder  
vilka utbildningar/yrken 
vilken kunskap erhålls   
om varandras yrkesuppdrag 
om funtionshindrade 

Organisationernas 
vilket/vilka arbetssätt 
gemensam arbetsmetod 
arbetsförhållande 
praktikplatser 

Individerna i organisationerna 
Informationsutbyte 
individuella planer 
arbetsplaner 
in- och utflöde av information 
arbetspraktik 

 

Samhällsnivån representerar det juridiska sammanhanget i mitt sätt att se det såsom 

lagstiftning/riktlinjer, skol- och arbetsmarknadspolitiska beslut dvs en del av de yttre ramarna i 

samhället som är till för alla medborgare såsom Socialtjänstlagen, men även de ramar som är till för 

de funktionshindrade såsom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, en 

rättighetslagstiftning för vissa funktionshindrade eller som den annorlunda läroplan i särskolan som 

kan vara individuell eller gemensam m.m. Samhällsnivå representerar också den utbildning 

samhället erbjuder de yrkeskårer som arbetar med i det här sammanhanget och den kunskap de 

erhåller. Organisations/mesonivå representeras av de instanser som i samhället som i det här fallet 

arbetar med att förbereda gymnasiesärskoleeleverna inför arbetslivet såsom 

skola/arbetsförmedling/kommun och hur de samarbetar. Organisationsnivån representeras också av 

de olika yrkeskårerna som arbetar i dessa organisationer som de med 

läraryrket/arbetsplatsförmedlaryrket/enhetschefsyrket . Individnivå är de olika individerna som 

finns inom de olika organisationerna såsom elever, lärare, yrkesvalslärare, arbetsplatsförmedlare, 

enhetschefer och hur de samspelar med varandra. 
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Sammanfattning teori 
Principen att personer med funktionshinder också har rätt till de livsvillkor och vardagsmönster som 

ligger så nära det normala som möjligt. Principen formulerades i slutet av 1960-talet och har haft ett 

stort inflytande på handikappolitiken i Sverige och i andra länder. Den utgår från jämlikhetstanken 

och den därav följande etiken som grund för livsloppet. Bengt Nirje har utvecklat principen och lagt 

särskild betoning på personer med utvecklingsstörning och deras rätt till självbestämmande. När det 

gäller arbete för de funktionshindrade så har jag försökt systematisera de olika faktorerna som 

påverkas vid anställning av eleven ut på den öppna arbetsmarknaden utifrån Swedners (1996) sätt 

att systematisera problem. Samhällsnivån representerar dels det juridiska sammanhanget i mitt sätt 

att se det såsom lagstiftning/riktlinjer, skol- och arbetsmarknadspolitiska beslut, dels den utbildning 

samhället erbjuder de yrkeskårer som arbetar. Organisationsnivå representeras dels av de instanser 

som i samhället arbetar med att i det här fallet förbereda gymnasiesärskoleeleverna inför arbetslivet 

såsom skola/arbetsförmedling/kommun och hur de samarbetar, dels de olika yrkeskårerna som 

arbetar i dessa organisationer. Individnivå är de olika individerna som finns inom de olika 

organisationerna såsom elever, lärare, yrkesvalslärare, arbetsplatsförmedlare, enhetschefer och hur 

de samspelar med varandra. 

 

Definitioner 
Funktionshindrad innebär fysisk eller psykisk belastning, hinder bestående av invaliditet eller 

sjukdom. Betydelsen av ordet är kopplat till själva hindret/nedsättningen i den kroppsliga 

funktionen. 

 

Handikappad Begreppet handikapp kan defineras som störning i samspelet mellan personen och 

miljön, beroende på en varaktig funktionsnedsättning hos personen. Funktionsnedsättningen är den 

faktiska avvikelsen från det normala. När de gäller utvecklingsstörda är det den avvikande 

begåvningsutvecklingen. Själva handikappet uppstår först i samspelet med miljön.  

 

Utvecklingsstörd en människa med funktionsnedsättning i begåvningen. Socialstyrelsen redovisar 

(1979) beträffande funktionsnivå för särskolelever 7-16 år att de med lindrig utvecklingsstörning 

kan följa grundsärskolans undervisning och för samma kategori 17-21 år att de kan följa 

yrkessärskolans yrkesutbildning. Beträffande måttligt utvecklingsstörda sägs om kategorin 7-16 år, 

att de kan följa grundssärskolans undervisning, men att de behöver särskild stöd och hjälp. 
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Särskola Grundsärskola innehållande grund- och träningsnivå och gymnasiesärskola innehållande 

nationella och individuella program. Tonvikten i läroplanen ligger på individualisering. 

Grundsärskolans läroplan är mer individcenrerade än grundskolans. Särskolan skall göra något med 

sina elever. I grundskolan skall eleven ges hjälp att själv göra något med sig själv och med sin 

omgivning. Särskolans mål är att skapa välanpassade och harmoniska vuxna utvecklingsstörda som 

kan komma tillrätta med personliga problem. I grundskolan skall man skapa aktiva producerande 

och ifrågasättande medborgare som aktivt kan delta i formande av samhället.  

 

Arbetslinjen, att personer med utvecklingsstörning skall ha möjlighet att leva som alla andra och 

ha möjlighet att arbeta. Med hjälp av modern teknik kan hindren undanröjas även för det svårt 

funktionshindrade att kunna ha ett arbete. Tanken med arbetslinjen är att ingen skall få favoriseras 

eller uteslutas från arbetsmarknaden.  

 

Daglig verksamhet är en vidareutveckling av det som i 1989 års Handikapputredning definierades 

som att arbetsmarknadens erbjudande till funktionshindrade att de erbjöds sysselsättning vid 

dagcenter, i så kallade utegrupper, i olika kommunala med flera sysselsättningsprojekt, i kooperativ 

initierade av intresseorganisationer. 

 

Arbetsmarknadsinstitutet AMI ett institut som är till för alla funktionshindrade som är 

färdigutredda och har en arbetsförmåga på minst 4 timmar/dag. Där får de hjälp att hitta rätt 

arbetsplats. 

 

Länsarbetsnämnden landets alla arbetsförmedlingar är organiserade under en “arbetsgivare” per 

län 

d v s Länsarbetsnämnden som står under Arbetsmarknadsverket. 

 

Samhall är en offentligt skyddad arbetsplats. De har egna anläggningar men kan också vara 

intgrerade på andra arbetsplatser. 

 

Lönebidragsanställning arbete/anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Med bidrag till 

arbetsgivaren för produktionsbortfallet.. Bidraget minskar för att efter ca fyra år upphöra. Det 

arbetsmarknaden erbjöd skall ses som steg i en trappa och att tanken var att sträva uppåt.  
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Sjukbidrag när en person är sjukskriven så krävs läkarintyg fr o m den åttonde dagen sedan görs ny 

bedömning, vid långtidssjukskrivning kan sjukskrivningen gå över i sjukbidrag, skillnaden blir, att 

läkarintyget kan skrivas ut och gälla för ett helt år innan ny bedömning av läkare görs. 

 
Historisk tillbakablick och lagstiftning 
har begreppen integrering/ normalisering förskjutits och det var något man tidigare var för eller 

emot. I Sverige anser han att arbetet har koncentrerat sig på, vilka lagar som skall gälla, vilka 

organisationer/ instanser skall ha ansvaret. Sverige är bra på den fysiska integrationen.  Krävdes 

särskilda organisatoriska lösningar/ lagstiftning var man beredd att i Sverige införa dem. 

Skolplikten i Sverige infördes för människor med utvecklingsstörning 1943, för de bildbara de som 

bedömdes ha förmåga att lära sig läsa, skriva och räkna. 

 

Generalförsamlingens deklaration 1971 
1971 i Generalförsamlingens deklaration finns det en regel för arbete som gäller för människor med 

utvecklingsstörning. Den regeln uppmanar  “Staterna bör vidta kraftfulla åtgärder för att 

människor med funktionshinder ska kunna tillvarata sina mänskliga rättigheter, särskilt vad gäller 

rätten till arbete. Såväl på landsbygden som i städerna måste de ha lika möjligheter till produktiv 

och inkomstbringande sysselsättning”, när det gäller rätten till arbete som en mänsklig rättighet.  

 
Socialtjänstlagen 1980 (2001:453) 
Sverige skapade Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1980 innehållande ett kapitel som tar upp hur 

Socialnämnden skall arbeta och verka för personer med funktionshinder, Kap. 5 §7 “Socialnämnden 

skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter 

i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra” och vidare 

“Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på 

ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd”. 

 

Handikapputredningens förslag 1989 
(SOU 1991:46 Betänkande av 1989 års handikapputredning Handikapp Välfärd Rättvisa) 

Handikapputredningen byggde på ett antal bärande principer, som har sitt ursprung i humanistisk 

människosyn, som att människan ha ett värde i sig och att det inte är knutet till vad en människa har 

eller gör, alla människor oavsett om de har funktionshinder eller ej skall respekteras. 

Handikapputredningen var ett förslag där arbetslinjen hävdades. Försäkringskassan fick ansvaret för 

att följa upp insatser, sysselsättning och arbete i individuella planer, vilket var en av de olika 

utredningar som senare ledde till ett nytt pensionssystem 2003. Arbetslinjen hävdades, 
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inskolningsplatser och en kommunal sysselsättningsgaranti infördes för personer med svårare 

funktionshinder. De funktionshindrade fick möjlighet till personlig assistans på arbetet, vilket 

underlättade deras arbetssituation. Målet med handikappolitiken var att uppnå full delaktighet och 

jämlikhet. Medlen var den generella välfärdspolitiken och särskilt inriktade 

handikappinsatser/åtgärder för att uppnå en ökad tillgänglighet. Utgångspunkten var alla 

människors lika värde och rätt. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1994 (1993:387) 
Sedan skapades i Sverige Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) som trädde i 

kraft 1994 som är en rättighetslag och en pluslag (man utgår från Socialtjänstlagen som gäller alla 

för att sedan även ge vissa funktionshindrade ytterligare rättigheter gentemot övriga medborgare). 

Lagen ger människor med utvecklingsstörning rätt till “daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig”. De riktlinjer som skall 

ligga till grund för insatserna enligt LSS är ”självbestämmande, inflytande, tillgänglighet, 

delaktighet, kontinuitet och helhetssyn”. 

 

Förtidspensionsutredningens betänkande 1998 
(SOU 1998:106 en skrift med namnet “Unga i Ohälsoförsäkringen” Tid för aktivitet och utveckling, 

1998 Stockholm) 

Förtidspensionsutredningen är en utredning som gjorts av pensionsutredningsgruppen som handlar 

om ett förslag till ändring av förtidspensionering. Skriften “Unga i Ohälsoförsäkringen” ett 

betänkande där det presenteras ett förslag om ohälsoförsäkringens utformning för främst unga 

personer med svåra funktionshinder, där Förtidspensionsutredningen bl a skrev om 

handikappolitikens riktlinjer som förtydligar målet. Reglerna har i sina huvuddrag sett likadana ut 

sedan systemet infördes på 1960-talet. Personer med funktionshinder skall enligt skriften Unga i 

Ohälsoförsäkringen ”ges möjligheter att som andra vara med i samhällslivet, delta i olika 

aktiviteter och i största möjliga utsträckning leva ett normalt liv” att en människa med 

funktionshinder skall ”utifrån sina egna resurser få bestämma över sin vardag” ”få leva som en 

självständig individ” ”avgörande betydelse” ”favorisera eller utesluta” ”bara undanröjer de 

hinder som handikappet eller funktionshindret förorsakar” ”Målsättningen är att lägga grunden 

för en tillvaro präglad av aktivitet och självständighet och i bästa fall en ökad grad av 

självförsörjning för personer med de svåraste funktionshindren”. (s. 9) 
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Nytt pensionssystem 2003  
Handikapputredningens förslag och Förtidspensionsutredningens betänkande ledde sedan till ett 

nytt pensionssystem som infördes januari 2003. Det gamla pensionssystemet var från 1960-talet och 

riktade sig till människor som arbetat ett helt liv och sedan blev sjuka och gick i pension i förtid. 

När det gäller yngre människor så har storleken på gruppen, förtidspensionärer och sjuk-

bidragstagare varit oförändrad under flera årtionden, cirka 15 000. I den allra yngsta åldersgruppen, 

16-19 år finns ungefär 3 000 personer. Flertalet har en psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning. 

Sedan 1970-talet har dock utvecklingsstörning som grund för förtidspensionering stadigt minskat 

från ca 40% till numera omkring 15%. Utvecklingsstörning är vanligast bland de allra yngsta och då 

framför allt bland män. 16-årsgränsen för förtidspension var ”otidsenlig” och måste höjas enligt 

Skriften “Unga i Ohälsoförsäkringen” (s.11). Förtidspensionsutredningen har även kommit fram till 

att ”Ingen skall kunna bli förtidspensionerad före 30 års ålder” (s. 11). Den lägsta åldern för att 

inträda i pensionssystemet är 19 år, systemet anpassas då till den normala tidpunkten när ungdomar 

slutar sina gymnasiestudier. Förtidspensionsutredningen hävdade också att funktionshindrade 

ungdomar är som alla andra ungdomar, de prövar sig fram i arbetslivet. Genom arbete så får man 

den sociala förankringen i samhället. Man lär sig ta ansvar och utvecklas genom utbildning. 

Chanserna för fast anställning ökar genom att man tidigt bestämmer sig för vilket yrke man skall 

satsa på. Förtidspensionsutredningen menade i sitt betänkande från 1998  att det största problemet ej 

var att vara funktionshindrad då det finns så moderna hjälpmedel och teknologi. Ett större problem 

kunde däremot vara att arbetsmarknaden förändras mer idag än tidigare. De enkla arbetsuppgifterna 

som var lätta och lära sig har försvunnit vilket medför att kraven ökar på arbetstagarna. Det fanns 

fler arbetstillfällen för människor med funktionshindret utvecklingstörning förr. Detta var 

tongångarna i betänkandet från 1998. 

 

Forskning och undersökningar 
Jerry Rosenqvist skrev en doktorsavhandling 1988 med titel “Särskolan i ett 

arbetsmarknadsperspektiv.” Jerry Rosenqvist byggde sin frågeställning på statistik hämtad ur 

statistisk årsbok. Statistikuppgiften handlade om hur många procent av målgruppen personer med 

utvecklingsstörning som hade arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Denna statistik upphörde i 

samband med att kommunerna tog över ansvaret från landstinget för särskolan. Han intervjuade 35 

personer 12 klasslärare i grundsärskolans högstadium, 11 yrkesvalslärare i särskolan, 6 

chefspersoner och 4 praktikhandledare från arbetslivet, 2 föräldrar till högstadieelever. Rosenqvist  

har själv arbetat som folkskollärare och speciallärare, han funderade då ofta över, vad som skulle 
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hända med eleverna efter skoltiden. Han kom fram till att endast ca 16% (1980) av f d 

grundsärskoleelever med lindrig utvecklingsstörning hade erhållit anställning på den öppna 

arbetsmarknaden, utan lönebidrag. Rosenqvist påbörjade sin avhandling i syfte att finna svar på 

varför så få särskoleelever lyckades få vanligt arbete. Avhandlingen handlar om lärares och 

handledares uppfattningar om arbete och elevernas framtid i arbetslivet. Resultatet av 

undersökningen visade att eleverna har en ganska realistisk bild av var de kunde genomföra sin 

praktik. Den har de fått genom samundervisning med de äldre kamraterna, där det berättas om 

arbetsplatsens krav. Ett fåtal lärare, trodde på elevernas prestationsförmåga, medan hälften inte alls 

trodde på den. Några svarade på frågan om särskoleelever kunde anpassa sig och de trodde att dessa 

elever inte kunde det, men att de klarade många andra sammanhang. Klasslärarna bedömde 

elevernas förmåga att klara ett arbete, med utgångspunkt från kunskapsämnena ansåg Rosenqvist. 

Lärarna hade större förståelse för arbetsgivarens lönsamhetskrav än för elevens behov av arbete, en 

del tyckte det var självklart att personer med lägre prestationsförmåga inte skulle kunna få ett arbete 

när det var kärvt på arbetsmarknaden. Arbetsgivare, mer än hälften, tyckte att eleverna kunde utföra 

ett arbete, de fick ett utmärkt betyg för plikttrohet, att passa tider, arbeta ambitiöst. Men  ingen 

erbjöd en anställning utan lönebidrag. Alla tyckte att arbete är viktigt för människan, för hennes 

identitet och självkänsla. Arbete åt alla var en god men inte uppnåbar ambition. 

 

Riksförbundet FUB:s undersökning 
där Stockholm, Göteborg, Malmö ej ingick, med titel ”Övergång skola – arbete”, skickades till 47 

av landets 250 kommuner och 36 kommuner svarade på frågan om hur det gått för alla elever efter 

avslutad skola. 137 elever deltog varav 69 (50%)  gick på nationella program övriga 68 (50%) gick 

på individuella. Det visade sig att 15 elever från nationella och 54 elever från de individuella 

programmen, totalt 50% gick direkt över till daglig verksamhet där försörjningen blir pension, 

(kommunerna är skyldiga att erbjuda daglig verksamhet för personer som definieras i Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)). 46 elever (33%) gick direkt över till 

arbetsförmedlingen varav 15 av dessa 46 elever senare gick till daglig verksamhet. Vid 

arbetsförmedlingen erhöll 33 elever (24%) API, 10 elever (7% ) erhöll lönebidragsanställning, 

(anställning med avtalsenlig lön, där arbetsgivaren fick ett bidrag för arbetskapacitetsbortfall, 

vanligast var en bidragsdel på 25%) samt 3 elever (2%) erhöll arbete på Samhall. 18 elever från 

nationella och 2 elever från individuella fortsatte ej direkt till arbetsförmedlingen eller daglig 

verksamhet totalt (15%). (Sammanställning av enkät angående övergången skola - arbetsliv gjord 

av Annika Nyström-Karlsson Riksförbundet FUB hösten 1998) 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att finna några möjliga orsaker till att 50% enligt Riksförbundet FUB:s 

undersökning, 1998 av gymnasiesärskoleeleverna går direkt över till daglig verksamhet inom sin 

hemkommun med pension efter avslutad utbildning. 

 

1. Hur ser organisationen och systemet ut när det gäller yrkesutbildning i form av gymnasiesärskola 

för 

    elever med utvecklingsstörning? Ser det olika ut för olika kommuner? 

2. Hur arbetar och samarbetar skolor/arbetsförmedlingar/kommuner för att ge 

    särskoleelever en yrkesutbildning? Ser det olika ut för olika kommuner? 

3. Hur gick det för eleven efter avslutad skolgång arbets- och  försörjningsmässigt? Såg det olika ut 

för 

    olika kommuner? 

4. Hur ser de olika aktörerna via skola/arbetsförmedling/kommun på gymnasiesärskoleelevens 

    framtida möjligheter till arbete på den öppna arbetsmarknaden? 

 

 

 

Metod 

Metodval 
Jag valde som metod en kvalitativ undersökning, i form av intervjuer kompletterad med ett 

kvantitativt inslag i form av en enkät. En av de vanligaste skillnaderna mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder är att kvantitativa metoder ger resultat som kan ställas upp i tabeller och mätas 

i siffror. En kvantitativ metod kan vara en faktainsamling. Resultat från kvalitativa metoder i form 

av exempelvis intervjuer, speciellt djupintervjuer och intervjuer där specifika svar inte ges, låter sig 

inte mätas på samma precisa sätt. Kvalitativ metod är intervjuer, dessa är beskrivande kan vara 

förklarande och analyserande. Enligt Rosengren (1978) “Om syftet med förklarande 

undersökningar är att pröva hypoteser om samband mellan variabler, kan förberedande 

undersökningar sägas ha till syfte att leda fram till formulerandet av hypoteser” (s.74). För att 

begränsa ämnesvalet, beslöt jag mig för att endast göra en explorativ undersökning som kan bestå 

av en eller flera förberedande undersökningar. Explorativa undersökningar kan vara enligt 

Rosengren (1978)“allt det mer eller mindre preliminära datainsamlingsarbetet under den 

problemformulerande fasen av en undersökning” (s. 75). Tanken med min explorativa 
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undersökning är att den skall leda fram till formulerande av hypoteser och generera frågeställningar 

för fortsatta undersökningar när det gäller att finna några möjliga orsaker till att 50% av 

gymnasiesärskoleeleverna går direkt över till daglig verksamhet inom sin hemkommun med 

pension efter avslutad utbildning. Vid val av olika undersökningsmetoder väljs undersökningsmetod 

och perspektiv utifrån det synsätt och de resurser forskaren har och vad som skall undersökas. En 

tänkbar undersökningsmetod för mig hade varit brukarperspektiv. För att komma i kontakt med 

eleverna (brukarna) hade jag behövt elevernas personuppgifter, men skolorna hänvisade till att det 

var sekretessbelagda uppgifter. Brukarperspektiv som metod skulle inneburit att jag endast haft 

möjlighet att intervjua ett begränsat antal elever (mikronivå/individnivå) och jag ville spegla 

eleverna i ett större sammanhang (mesonivå/organisationsnivå). Ett sammanhang där jag kunde 

lägga fokus på de instanser, som skall förbereda eleven inför arbetslivet så att de har möjlighet att få 

ett arbete och kunna bli självförsörjande. 

 

En intervju kan vara helt öppen där den intervjuade själv kan svara fritt och själv utveckla sina 

funderingar eller helt strukturerad, med i förväg formulerade frågor, i en bestämd ordning och med 

även kan möjlighet för intervjuaren att kunna förtydliga eller komplettera sin fråga, men det finns 

också en risk att man i situationen går miste om viktig information. Vid val av intervjupersoner 

hamnade jag i konflikt med mig själv då jag kände att jag ville intervjua ungdomarna själva. Vem 

eller vilka om inte de själva borde väl kunna veta bäst om hur “Övergången skola – arbetsliv” 

fungerar. Jag frågade bland annat en lärare på Socialhögskolan Agneta Kindborg (personlig 

kommunikation november 1998) som genomfört en undersökning där hon intervjuat denna 

målgrupp. Fördelen med om man kände någon eller några väl var att frågorna kunde ställas utifrån 

frågeområde. Intervjuaren behöver inte bryta ner frågan i en specifik frågeställning. Specifika frågor 

kan försvåra för den funktionshindrade att kunna svara, beroende på hur funktionshindrad eleven är. 

Anders Gustavssons bok (1998) byggde på intervjuer med människor med utvecklingsstörning, 

hans arbetssätt var att han följt dem under många år och kände dem väl. Ett ytterligare skäl till att 

jag ej valde ungdomarna som intervjugrupp var det Bengt Lindqvist kom fram till i 

Bemötandeutredningen. Människor med funktionshinder “känner inte till sina rättigheter” 

(personlig kommunikation den 4 november 1998 via en redovisning av resultaten) 

 
Avgränsning 
Valet av intervjugrupp föll på Stockholms gymnasiesärskolors yrkesvalslärare, begränsat till 

Stockholm där jag själv studerar. Ytterligare en avgränsning bestod i att jag enbart ställde frågor om 

elever som slutat våren 1998. Riksförbundet FUB genomförde sin enkätundersökning på elever som 
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slutade våren 1998. Den tredje avgränsningen jag gjorde var att endast välja att se på 

arbetsförmedlingen i Göteborg därför att de är den enda arbetsförmedlingen i landet som har ett 

annorlunda arbetssätt och bedriver det via ett EU-projekt och Unga Handikappade i Stockholm där 

jag studerar och slutligt gjorde jag en avgränsning när jag valde Östersund för de arbetar på 

liknande sätt som i Göteborg men där är det kommunen som är den drivande aktören. 

 
Insamlingsmetod 
 Enkäten är den mest strukturerade formen för utfrågning den är skriftlig och har fasta frågor och 

för det mesta bundna svarsalternativ. Fördelen med enkät är att man får ett precist och i siffror 

mätbart underlag. Min enkät innehöll frågor som hur många elever som ett visst år slutat skolan och 

hur många som sedan fått arbete. Jag använde mig av enkät dels som underlag till en intervjufråga 

men också för att kunna få en bild av verkligheten hur det går för eleven. 

 
Telefonintervjuens fördelar i förhållande till enkät är att vid telefonintervju finns det möjlighet att 

förtydliga sig och komplettera sin frågeställning, den som blir intervjuad kan utveckla sitt svar, 

vilket blir enkätens nackdelar. En telefonintervju kan bestå av allt från öppna frågor och svar till 

fasta frågor med bundna svarsalternativ. Nackdelen med telefonintervju i förhållande till vanlig 

intervju, är att den inte blir lika personlig, den är oftast mer begränsad, man missar kroppsspråket 

och atmosfären. Jag använde mig av telefonintervju för att samla in fakta och kunskap i ämnet Jag 

intervjuade Skolverket, Länsarbetsnämnden olika arbetsförmedlingar bl a Gävle, FUB Göteborg, 

FUB Halmstad, projektledare som startat Unga Handikappade, projektledare för Särskoleprojektet 

med flera. Målet var att få en helhetsbild för att kunna göra en undersökning som kunde vara 

intressant att läsa även för dem som arbetade inom ämnesområdet. Vid dessa telefonintervjuer 

använde jag mig av samma frågeformulär, något modifierat med utgångspunkt ifrån vilken 

verksamhet det gällde 

 
Provintervjuer inför val av intervjugrupp började jag med att kartlägga och provintervjua de 

yrkeskårer i samhället (makro) som arbetar med och för gymnasiesärskoleelevernas framtida 

yrkesliv. En yrkesvalslärare, en LSS-handläggare, en handläggare på Riksförbundet FUB och en 

handläggare på Unga Handikappade. Valet föll sedan på yrkesvalslärarna, dessa har kommit i 

kontakt med många elever, de verkade vara spindeln i nätet, förutom eleven själv, hade de alla 

kontakter och hade följt eleven under många år. Yrkesvalslärarna hade ett stort inflytande när det 

gällde anskaffandet och valet av praktikplatser och fungerade som länken mellan eleven, läraren 

och arbetsgivaren. Yrkesvalsläraren var den som förutom eleven  fick och gav återkoppling mellan 
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skola och arbetsliv, det fanns en möjlighet till ett ömsesidigt, naturligt givande och tagande i 

yrkesvalslärarens roll. 

 
Intervjufrågorna till yrkesvalslärare i Stockholm (se bilaga) bestod av åtta stycken frågor och 

fyra enkätfrågor. Dessa frågor delade jag upp i två frågeområden samarbetspartners/arbetssätt och 

yrkesinriktning/ försörjning. Valet två frågeområden för att jag ville få fram om vald utbildning 

ledde till arbete och försörjning. En del av de intervjufrågor jag använde mig av var frågor som 

Riksförbundet FUB ställt i sin enkätundersökning. Jag ville ha möjlighet att kunna jämföra våra 

resultat. Andra intervjufrågor var utformade på så sätt att de gick att jämföra gentemot grundtanken 

i betänkandet från Förtidspensionsutredningen. Ytterligare intervjufrågor var inriktade på att ta reda 

på hur nätverket och såg ut runt eleven och vilket arbetsätt som användes. För att kunna ta reda på 

om det ser olika ut i olika kommuner, jämförde jag Stockholm med Göteborg och Östersund där 

aktörerna var arbetsförmedlingen respektive kommunen när det gällde att förbereda eleven inför 

arbetslivet. 

 
Insamlat material kan man säga att Riksförbundet FUB:s enkätundersökning, med titel ”Övergång 

skola – arbetsliv” som skickats till 47 av landets 250 kommuner var där jag erhöll deras 

sammanställda resultat, vid en provintervju, där nästan enbart yrkesvalslärare svarat på enkäten. 

Stockholms yrkesvalslärare ingick inte i Riksförbundet FUB:s enkätundersökning.  

 
Analysmetod 
Svaren på enkäten från de fyra yrkesvalslärarna i Stockholm jämförde jag med de svar som 

Riksförbundet FUB fått på sin enkätundersökning. Ytterligare ett sätt att öka trovärdigheten på är 

att jämföra med tidigare forskning om samma händelse där man studerat samma fenomen. Det 

fanns ingen tidigare forskning där jag kunde använda mig av exakt samma tillvägagångssätt i min 

undersökning utan endast göra vissa jämförelser. Jerry Rosenqvist koncentrerade sig i sin forskning 

på hur många av de lindrigt utvecklingsstörda som hade arbete ute på den öppna arbetsmarknaden 

och ställde sig frågan varför det var så få. Riksförbundet FUB:s undersökning från 1998 ställde 

frågan till samtliga elever oavsett graden av funktionshinder d v s lindrigt/måttligt/gravt 

utvecklingsstörda. Riksförbundet FUB kunde också konstatera att det var få och att många personer 

med utvecklingsstörning gick direkt över till daglig verksamhet. För egen del har jag ställt frågan 

utifrån varför så många går direkt till daglig verksamhet och peka på några orsaker till det. En viss 

form av jämförelser går att göra mellan de olika undersökningarna men ingen exakt. Jag tycker att 

jag undersökt det jag ville undersöka men att det var svårt att komma på hur jag skulle gå tillväga 

då ämnesområdet är stort och inte så utforskat 
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Forskningsetiska ställningstaganden 
Enligt HSFR regel nr 1 “forskaren bör informera uppgiftslämnaren och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De bör därvid upplysas 

om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen bör 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta.”Regel nr 6 “Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I 

synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” Jag har funderat mycket på det 

etiska när det gäller att lämna ut yrkesvalslärarna och deras åsikter. Till en början när jag skrev 

uttryckte jag mig i termer som “en yrkesvalslärare sa” men då missade jag atmosfären i återgivandet 

av intervjuerna vilket även min handledare påpekade. Jag missade också under vilka ibland helt 

olika förutsättningar de enskilda yrkesvalslärarna arbetade under när det gällde hur pass 

funktionshindrade eleven var. Urvalet av att intervjua yrkesvalslärarna i Stockholm gör det också 

möjligt att på ett eller annat sätt kunna lista ut vilka som intervjuats. Men min uppfattning har varit 

att det varit positiva reaktioner på att någon velat ta på sig arbetet att försöka skriva ner hur 

yrkesvalslärarna arbetar. Då min undersökning tagit tid p g a olika privata skäl så har tiden gjort att 

det gynnat sekretessen, en del har gått vidare till andra arbetsuppgifter eller gått i pension så det gör 

att det ej längre är lika lätt att kunna identifiera intervjupersonerna. Men trots att tid förflutit är 

ämnet lika aktuellt idag som då eftersom ämnet är vad jag förstår lika outforskat som då när jag 

gjorde min undersökning. 

 

Validitet  
Validitet innebär att forskaren måste kunna visa på arbetets giltighet och kunna svara på frågan om 

det man ämnade undersöka verkligen är undersökt. För detta krävs att man har en teoretisk 

föreställning om vad man ska undersöka och att man sedan  ställer relevanta frågor till den man 

intervjuar med utgångspunkt från metoden. Detta är ett mått på att uppsatsen är trovärdig enligt 

Kvale (1997). Enkäten till yrkesvalslärarna var också ett sätt att försöka få yrkesvalslärarna att svara 

utifrån deras verklighet och inte med utgångspunkt av riktlinjer och åtaganden. Jerry Rosenquist 

(1988) återger två citat av Callewaert och Nilsson (1980), “att det inte är särskilt fruktbart att 

närma sig problem förknippade med studier av lärarrollen genom intervju” och fortsätter med 

ytterligare ett “att man då får problem med att skilja mellan vad läraren anser vara idealistiskt och 

vad han anser vara det som styr hans uppträdande de facto” (s. 67). 
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Reliabilitet 
När man vill kunna se vilken tillförlitlighet/pålitlighet en undersökning har enligt Kvale, (1997) att 

forskaren upprepar sin mätning med samma instrument för att få samma resultat. Underlaget till en 

del av intervjufrågorna baserade jag på en enkät som jag skickade till yrkesvalslärarna. Jag ställde 

sedan samma frågor till alla de intervjuade yrkesvalslärarna men även till arbetsplatsförmedlare och 

till representant vid Riksförbundet FUB i ett försök att få bra reliabilitet i undersökningen. Jag 

försökte skapa samma förutsättningar för alla genom att ställa samma grundfrågor till samtliga 

intervjuade. För att erhålla en hög reliabilitet bör en mer renodlad kvantitativ metod användas där 

man har möjlighet att få fram en större precision. 

 

Generaliserbarhet 
Kvale (1997) menar att analytisk generalisering innebär att läsaren som tar del av studien gör en väl 

övervägd bedömning och i vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som 

kommer att hända i en annan situation. När det gäller arbetssätt på gymnasiesärskola för att 

förbereda eleven för daglig verksamhet eller arbete ute på den öppna arbetsmarknaden, så arbetar 

alla utefter samma arbetsmodell enligt yrkesvalslärarna i Stockholm. Detta gemensamma arbetssätt 

leder till samma resultat som kan generaliseras. Resultaten kan även sägas vara generaliserbara 

utifrån valet av arbetssätt dvs valet av arbetsmetod leder till likartade resultat för respektive metod. 

 

Sammanfattning metod 
Mitt syfte är att ta reda på varför 50% av gymnasiesärskoleleverna  går direkt över till daglig 

verksamhet inom sin hemkommun med pension efter avslutad utbildning, enligt Riksförbundet 

FUB:s enkätundersökning med titel ”Övergång skola – arbetsliv” 1998. Jag valde som metod en 

kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag. De kvantitativa inslagen bestod av en 

enkätundersökning ställd till den målgrupp som jag senare intervjuade. Jag valde även att göra 

undersökningen endast förberedande (explorativ) d v s att formulera istället för att pröva hypoteser 

för fortsatta undersökningar. Min målgrupp blev yrkesvalslärare i Stockholm. 

Gymnasiesärskoleeleverna borde kanske ha varit den centrala målgruppen i undersökningen då det 

är dem det handlar om. Men jag ville spegla eleven i ett större sammanhang, genom att lägga fokus 

på de instanser som skall förbereda eleven inför arbetslivet så att de har möjlighet att få ett arbete 

och ha möjlighet att kunna bli självförsörjande. Förberedelsearbetet bestod dels av telefon- och 

provintervjuer samt av en enkätundersökning. Detta arbete låg till grund för en undersökning med 

Stockholms yrkessärskolevalslärare i form av en intervju. Intervjufrågorna bestod av åtta stycken 

frågor tillsammans med fyra enkätfrågor vilka jag sedan delade upp i två frågeområden 
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samarbetspartners/arbetssätt, yrkesinriktning/ försörjning. Valet blev två frågeområden för att jag 

ville få fram om vald utbildning ledde  till arbete och försörjning. Jag gjorde även jämförelser med 

Göteborg och Östersund där aktörerna var arbetsförmedlingen och kommunen. 

 

 

 

Resultat 

Gymnasiesärskolan Stockholm organisationen/systemet 
Gymnasiesärskolan är en skola på gymnasienivå för elever med utvecklingsstörning den är fyraårig. 

Kursplanen är antingen gemensam, då går eleven på nationellt program eller  individuell då 

programmet kallas individuellt program. De olika utbildningsprogrammen i gymnasiesärskolan är 

som en yrkesvalslärare uttryckte det ”transfererade” ifrån den vanliga gymnasieskolan. Alla elever 

antas till gymnasiesärskolan oavsett grad av funktionshinder. Eleverna praktiserar på program där 

läraren gör sitt omdöme av eleven, yrkesvalsläraren får sedan omdömet som han kommenterar 

enligt följande ”vill man ha en motivering men det är sällan som de fyller i något för de är slöa. 

Men man talar i alla fall om den här eleven är lämplig ja eller nej”. Denna bedömning av läraren är 

elevens ”betyg” att söka in på till gymnasiesärskolan. Vad det är som avgör om eleven hamnar på 

nationellt respektive individuellt program  är enligt yrkesvalsläraren på S:t Görans/Danderyds 

gymnasiesärskola. ”Kunskapsmässigt, kraven är större på de elever som skall gå på nationellt 

program än individuella program när det gäller matte, svenska, SO…men sedan skall de också 

klara sig socialt det är en viktig bit”. Med socialt för dessa elever menar yrkesvalsläraren är att 

kunna delta i gruppen, elevens förmågor inför arbetslivet testas, ”det måste gå att kunna bestämma 

en träff med eleven på en angiven plats vid ett visst klockslag vilket inte alla elever klarar”. 

 

De olika gymnasiesärskolorna i Stockholm 
S:t Eriks gymnasiesärskola är den skolan som har elever med störst omvårdnadsbehov. Lektionerna 

består av taktil stimulering, kommunikation, sinnesträning. De olika funktionshindren som finns 

representerade är syn-, hörselskadade, rörelsehindrade, gravt utvecklingsstörda, barn  med epilepsi 

och gravt autistiska, d v s ”klasser med allt” från gravt funktionshindrade elever, till elever som går 

i samundervisningsklasser, bestående till hälften av elever med utvecklingsstörning och till hälften 

av elever utan utvecklingsstörning. Eleverna har då gemensam kursplan. Kista, S:t Göran och 

Danderyds gymnasiesärskola har nationella program, där går förutom elever med 

utvecklingsstörning, elever som inte lyckats så bra i den vanliga gymnasieskolan. Elever som 
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behöver en något långsammare inlärningstakt. Det blir två grupper av elever i samma skolform. 

Gymnasiesärskolan Lindeparken erbjuder elever både individuella och nationella program.  
 

Nationellt/individuellt program gemensam/individuell kursplan 
Kraven är större på de elever som skall gå på nationellt program, när det gäller de teoretiska ämnena 

och att kunna klara sig socialt, att kunna ingå i en grupp. Kraven är högre än de krav som finns  på 

eleven på de individuella programmen, där eleven har en individuell kursplan utifrån sina egna 

förutsättningar. 

 

Vilket arbete leder programmet till 
Hotell o
Restaurang

Fordon Media Miljö o fastighet Handel o
administration

Estetiska

Restaurang
Skolkök
Daghem
servicehus

Eventuellt
bilverkstad

tryckeri Fastighetsskötare
Klippa gräsmattor
Sopa
Laga en parksoffa

Handel/affär
vaktmästeri

Fortsatta studier

 
Yrkesinriktade individuella program leder till daglig verksamhet. 

 

Estetiska             Husliga                  Trä och Metall             Montering och Förpackning 

 

Individuella program som är kopplat till vilket funktionshinder (svårighet) eleven har 

 

Autistiska        Rörelsehinder          Kommunikation 

 

Skolverket har fastställt i Läroplanen 1994 att eleverna på gymnasiesärskolan i hela landet skall ha 

arbetsplatsförlagd praktik (APU). Tidslängden på praktik för elever på de nationella programmen är 

fastställd till 22 veckor. APU innebär att man lyfter ut kurser från skolan till en arbetsplats. Vid val 

av praktikplats utgår yrkesvalsläraren från elevens intressen och önskemål samt resväg. Han har täta 

kontakter med praktikplatsen, åker dit på besök, dels för elevens skull men också för att prata med 

arbetsgivaren. Från årskurs tre är eleverna ute på en APU - period varje termin, ca tre-sex veckor 

beroende på hur eleverna fungerar och vad företagen kan ställa upp på. När det gäller Hotell- & 

Restaurang (nationellt program) kan eleven praktisera hela terminen vilket medför att skolan måste 

gå in och se till att eleven får sin teori. Ett av målen med APU är enligt biträdande 
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rektor/yrkesvalslärare vid Kista gymnasiesärskola är att ”vi vill ha en så varierad APU som möjligt 

så att man inte bara om man är ute fyra gånger, enbart praktiserar i butik, utan kan variera med 

kontor, vaktmästeri, butik, lager.”  När det gäller längden på praktiken säger yrkesvalsläraren för 

Danderyd och S:t Görans särskolegymnasium “Det bästa är ju om de kan få en längre period, två, 

tre veckor då hinner de bara bli varma i kläderna och då ska de sluta” och fortsätter att berätta att 

han brukar börja med att eleven får prova på en vecka, för att sedan  utöka den till fyra eller sex 

veckor. ”för att se om de trivs ihop,  en vecka det har jag som krav”. 

 

Eleverna på de individuella programmen, de eleverna som behöver ännu längre tid på sig för att lära 

sig olika arbetsmoment har inga fastställda krav för hur lång deras praktik bör vara från Skolverkets 

sida. Det finns ingen tidsaspekt, utan där blir det en avvägning mellan praktik och teori. Fyra veckor 

är minimum enligt läroplanen. Men 6-8 veckor /termin är inte ovanligt i Stockholm, beroende på 

hur det går och vilken bransch det är. 

 

När gymnasiesärskoleeleverna utför sin praktik så handlar det om väldigt enkla okvalificerade 

arbeten. Det kan vara  arbete på ett Konsumlager, på en restaurang, ett lager, på ett varuhus, eller 

det kan vara en Sekondhand försäljning där får praktikanterna hjälpa till med att plocka upp kläder, 

varor, eller prismärka varor. En av yrkesvalslärarens arbetsuppgifter är att hitta kontakter. Praktiken 

löper på om elev och arbetsplats är nöjda. Eleven följer arbetsplatsens tider. Efter en tid börjar 

yrkesvalsläraren förhandla om växelutbildning, att man är ute på praktik fyra dagar och en dag i 

skolan. Om det är en arbetsplatsförlagd utbildning så kan man flytta en, två eller tre kurser från 

programmet till arbetsplatsen och be handledaren lära eleven teorin under praktiken, enligt 

yrkesvalsläraren på Lindeparkens gymnasiesärskola. Yrkesvalsläraren med de mer 

omvårdnadskrävande eleverna på S:t Eriks gymnasiesärskola, har ett helt annat arbetssätt ”i mitt fall 

är det kanske att försöka anpassa den verksamhet utifrån de  elever som kommer och då jobbar jag 

mer med klasslärare, handikappkonsulenter, psykologer” ”det är teamet som yrkesvalsläraren 

arbetar mot och olika verksamheter, inte så mycket att skaffa praktikplatser”. 

 

När det gäller handlingsplan för eleven under studietiden ser det lite olika ut. Eleven har 

utvecklingssamtal varje termin för att kunna lägga upp en plan för arbetspraktiken tillsammans med 

sin yrkesvalslärare och föräldrar. Utvärdering görs efter varje period, då börjar arbetet också med att 

bedöma om eleven står till arbetsmarknadens förfogande eller inte och vilka insatser som skall 

sättas in. I slutet på första terminen i årskurs fyra kallar yrkesvalsläraren till utskrivningskonferens,  

där sker en överrapportering från skolan till den instans som skall ta över ansvaret. Yrkesvalslärarna 
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och kollegorna, biträdande rektor på särskoleenheten träffas regelbundet. Tidigare var det 

yrkesvalslärarna själva som höll i ämnet Studieorientering (SO). Yrkesvalslärarna med den äldre 

utbildningen har lärarkompetens. Idag är det lärarna som tagit över den undervisningen när 

elevantalet ökat. Enligt yrkesvalsläraren vid Danderyds och S:t Görans gymnasiesärskola ”Lärare 

har egentligen 26 undervisningstimmar” men ” arbetstid upp till 35 timmar… från 26 till 35  är det 

arbetsplatsförlagd arbetstid och den tiden kan man använda för att vara ute med eleverna på en 

arbetsplats”. Lärarna skall även använda den tiden för konferenser. Svårigheten för lärarna är att de 

skall undervisa sina elever på skolan och elever som är på olika arbetsplatser. Yrkesvalslärarna i 

Stockholm är eniga om at det ej är genomförbart. Det eleverna på de nationella programmen erbjuds 

idag, är som biträdande rektor/ yrkesvalsläraren vid Kista gymnasiesärskola uttrycker det ”Det rör 

sig kanske om bara enstaka fall som vi kan säga att vi lägger ut en kurs eller en del av en kurs. 

Utan det är mera miljöpraktik då som man får.” 

 

Arbetsförmedlingen Stockholm organisationen/systemet 
Arbetsförmedlingarna arbetar också efter en gemensam modell, där överlämnandet från 

gymnasiesärskolan till arbetsförmedlingen ser likadan ut i stort sett i hela landet, förutom vissa 

skillnader i hur de är organiserade. Alla arbetsförmedlingar per län har Länsarbetsnämnden som 

arbetsgivare de i sin tur lyder under Arbetsmarknadsverket. I samtliga län finns särskilda 

samordnare/kontaktmän som svarar för målgruppen förtidspensionärer/ sjukbidragstagare under 30 

år. Denna målgrupp är funktionshindrade skolungdomar som riskerar att få pension när de slutar 

skolan. Funktionshindrade ungdomar i åldersgruppen 17-24 år de får ett särskilt stöd för att etablera 

sig på arbetsmarknaden då de bedöms vara i riskzonen för sjukbidrag eller pension. I Stockholm har 

man valt att ha en specialistförmedling när det gäller arbetsanskaffning, med namnet Unga 

Handikappade med uppdraget att ge ungdomar under 30 år med pension/ sjukbidrag möjlighet till 

arbete. Målet med verksamheten är, att försöka bryta sitt pensions/sjukbidragsberoende med att 

börja arbeta.  Unga Handikappade startade med ett projekt kallat Josefinaprojektet, som hade till 

uppgift att underlätta övergången skola - arbetsliv för funktionshindrade skolungdomar. Detta 

projekt fick sedan stå modell för skolsamverkan. När basprojektet förlängdes efter ett år, blev det 

möjligt att gå vidare med en satsning på att utveckla samarbetet mellan arbetsförmedlingen och 

skolan. Projektet ledde till att 1 juli 1994 permanentades arbetsförmedlingen Unga Handikappade 

efter det att en samhällsekonomisk kostnadsanalys gjorts, vilken gav en positiv bild av projektets 

insatser. Innan Unga Handikappade fanns fick eleven vända sig till sin hemarbetsförmedling till en 

arbetsplatsförmedlare som inriktat sig på arbete för funktionshindrade. Därefter var trenden att alla 

arbetsplatsförmedlare skulle utbilda sig för att ”alla skulle kunna ta hand om alla” enligt 
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yrkesvalsläraren på S:t Eriks gymnasiesärskola, det fungerade inte. Då bildades Unga 

Handikappade som en egen verksamhet och arbetsgivaren Länsarbetsnämnden arbetade för att 

kunna samarbete med alla, det fanns pengar och resurser. 

 

Hur arbetar/samarbetar skolor/arbetsförmedlingar/kommunen 
Från början hade yrkesvalslärarna två arbetsgivare och var avlönade dels av kommunen i det här 

fallet Stockholms stad som lärare och arvodeanställda hos Länsarbetsnämnden för att fullgöra 

uppdraget yrkesvägledning. Numer arbetar de åt kommunen förutom att de är knutna till SIH. När 

de tillhörde Länsarbetsnämnden och var speciallärare hade de samma arbetsgivare som de anställda 

vid arbetsförmedlingen. Det var Länsarbetsnämnden som startade yrkeskåren yrkesvalslärare. 

Tanken var att om yrkesvalslärarna kunde bli en fungerande yrkeskår så skulle de kunna hjälpa 

handläggarna på arbetsförmedlingen, genom att göra en del av förarbetet och underlätta för eleverna 

att få arbete när de slutar skolan. Tidigare undervisade yrkesvalslärarna eleverna i sitt ämne 

yrkesorientering då de har lärarkompetens. Numer är detta borttaget då tid för undervisning ej 

längre finns, många av de yrkesverksamma har den äldre utbildningen. Yrkesvalsläraren är 

anställda för att sköta studier och yrkesvägledning. En yrkesvalslärare har ett stort ansvarsområde 

och många samarbetspartners, yrkesvalsläraren på S:t Eriks gymnasiesärkskola beskriver sitt 

ansvarsområde enligt följande ”ansvar för 140 elever” varav hälften är elever i gymnasieskolan, 

hälften grundutbildning på elva olika skolor. ”Mötet med en autistisk pojke i sjuan kräver mer 

arbete än när han går i gymnasiet han har då format sig lite mer, blivit lite mer vuxen”. 

 

De samarbetspartners yrkesvalslärarna i Stockholm presenterar är elever, föräldrar, lärare, 

arbetsförmedlingen Unga Handikappade, kommunen förutom de olika arbetsgivarna. Lärarna av 

idag skiljer sig i kunskap mot lärare för drygt tjugo år sedan fortsätter yrkesvalsläraren på S:t Eriks, 

lärarna av idag är mycket mer ”spjutspetsinriktade”. De är duktiga på både kommunikation, teach 

(en pedagogisk arbetsmetod för personer med autism) när det gäller autism, väldigt duktiga på 

anatomi när det gäller rörelsehinder, kompetensen har höjts mycket. Yrkesvalslärarna har en hel del 

baskunskaper men det är svårt att kunna ”spänna” över alla funktionshinder. För att kunna komma 

fram till elevens önskemål gäller det för yrkesvalsläraren att vara delaktig i elevens skolvardag. Det 

mer traditionella mötena med elever där eleven får lägga fram sina önskemål om praktikställe 

fungerar inte alltid. Förberedelse inför arbetslivet som ämne kallas Vardagskunskap det är inte 

enbart inriktat på förberedelse för ett arbetsliv utan även förberedelse för ett värdigt vuxenliv, att 

kunna klara sig själv i boendet och i vardagliga situationer. Yrkesvalsläraren har under elevens 
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utbildningstid fått och har lång erfarenhet av sin elev och upparbetade arbetsplatskontakter. På en 

del håll i landet har yrkesvalsläraren två års uppföljningsansvar. Yrkesvalslärarna följer eleven, de 

kan fortsätta att vara med eleven och vara deras förlängda arm i arbetet. Arbetsgivarna kontaktar 

ofta yrkesvalslärarna även om uppföljningsansvaret upphört. Yrkesvalsläraren vid S:t Eriks 

gymnasium som har elever med olika grader av funktionshinder saknar information om 

arbetsmarknadsläget som de tidigare fick när Länsarbetsnämnden var deras arbetsgivare. Han anser 

att yrkesvalslärarna var mer/lättare  knutna till Samhall tidigare, de hade som han uttryckte det 

“gräddfil in i Samhall” de kunde arbeta mot ett Samhall. Verkstadscheferna och yrkesvalslärarna 

var “on speakings terms” yrkesvalslärarna kunde bara ringa och fråga om det fanns plats. Det 

fungerade bra, Samhall visste att de elever som de sedan ville arbetspröva, skulle klara det och det 

var bra för eleverna “då hade vi fler strängar att spela på”. När det fungerade för eleven 

kontaktade de Unga Handikappade som sedan kunde ordna arbete på Samhall. Yrkesvalsläraren för 

Danderyd och S:t Görans gymnasiesärskola hade några elever som han var tveksam över hur han 

skulle vägleda vidare till arbete. Han vägledde dessa elever till Unga Handikappade och som i sin 

tur gjorde en ny bedömning på arbetskapacitet, via sitt AMI arbetsmarknadsinstitutet. I en sådan 

bedömning kan eleven dömas ”bort” och blir då hänvisad till kommunen och daglig verksamhet. 

Det som yrkesvalsläraren vid gymnasiesärskolorna med enbart nationella program mest saknar är 

deras möjlighet att kunna arbetsträna sina elever som de tidigare kunde när de hade tillgång till 

Samhall. Den optimala situationen är att Unga Handikappade kan knyta an till en tidigare 

praktikplats och direkt kunna gå in och förhandla om lönebidragsanställning. 

 

När Unga Handikappade erhållit remissen från yrkesvalsläraren, innehållande hur eleven fungerar, 

vilket funktionshinder eleven har samt om försörjningen är sjukbidrag. En sammanställning över 

elevens olika praktikplatser med bedömningarna bifogas. Unga Handikappade tar kontakt med 

gamla praktikplatser och erbjuder arbetsgivaren arbetspröva eleven eller att anställa eleven med 

lönebidrag. Arbetsgivaren får kompensation för arbetskapacitetsbortfallet, det vanliga är att 

arbetsgivaren erhåller 75% av lönen och lägre, resterande får arbetsgivaren betala. 

Arbetsförmedlingen förhandlar sedan med arbetsgivaren en gång per år. Arbetstagaren erhåller 

avtalsenlig lön och följer löneutvecklingen.Olika uppfattningar kan råda när det gäller vad som är 

sekretessbelagt mellan skolan och arbetsförmedlingen, frågor som hur den arbetssökanden försörjer 

sig. Känslan för yrkesvalslärarna är att all den kunskap som de har om eleverna ”försvinner på 

vägen”. De blir ett ”oskrivet blad”, inför handläggaren på arbetsförmedlingen. Yrkesvalsläraren vid 

Lindeparken särskolegymnasium vet att trots att arbetsförmedlingen har möjlighet att erbjuda 

arbetsgivaren lönebidrag så har de ändå inte så lätt att hitta arbete. ”Jag har då pratat med elever 
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som gick ut i våras och det är ju en del av dem som ännu inte fått något jobb faktiskt” Det är en 

LSS-handläggare hos kommunen är den som godkänner och beslutar om daglig verksamhet efter 

det att ansökan inkommit från eleven. Kommunen har det yttersta ansvaret för att ordna eller 

anordna en daglig verksamhet enligt LSS. Inom Stockholms kommun har socialborgarrådet sagt att 

det är fritt att söka daglig verksamhet över alla stadsdelsgränser enligt yrkesvalsläraren vid 

Lindeparkens gymnasiesärskola. Närliggande kommuner försöker starta egen verksamhet men 

risken är att valmöjligheten blir mycket begränsad för eleverna. ”Det är väl lite så där runt om i 

kommunerna de gärna plockar hem sina” men samtidigt tror han att det finns en ambition att kunna 

ge en vettig sysselsättning på hemmaplan. Eleverna har/erhåller pension och klarar sitt uppehälle 

men har även rätt till daglig verksamhet, kommunen köper en plats. Den arbetssökande försörjer sig 

genom pension eller sjukbidrag. Samarbetet mellan skolan och kommunen består då i att 

yrkesvalsläraren deltar i sökandet efter daglig verksamhet för eleven men LSS-handläggaren måste 

godkänna och slutför arbetet att hitta en daglig verksamhet. 

 

Enligt FUB:s undersökning 1998 var det 15 elever av 69 (22%) som gick direkt från nationella 

program till daglig verksamhet.  Dessa elever har enligt yrkesvalslärarna kommit in på fel program 

från början, då urvalet görs vid val av program d v s att elever som går på individuellt program går 

vidare till daglig verksamhet och elever som går på nationellt program vägleds till 

arbetsförmedlingen. 

 
Hur gick det för eleven sedan yrkes- och försörjningsmässigt 
Resultatet av enkätundersökningen som skickades till yrkesvalslärarna på fem gymnasiesärskolor i 

Stockholm blev att 48 elever slutade vårterminen 1998. Varav 26 elever (54%) hade gått på de 

nationella programmen och 19 (40%) hänvisades till Unga Handikappade men en fick senare 

hänvisas till daglig verksamhet. Sex personer  blev hänvisade direkt till daglig verksamhet av de 

elever som gått nationella program och en började studera. På de individuella programmen slutade 

22 elever varav en elev blev hänvisad till Unga Handikappade och 19 till daglig verksamhet, en 

började studera och en elev blev sjuk. Endast 28 elever redovisades vid fråga på om yrkesutbildning 

ledde till arbete inom yrkesområdet, av dessa var det totalt sex elever som gick vidare till sitt yrke, 

tre via Unga Handikappade, tre via och kommunen och daglig verksamhet.  Inom Hotell och 

Restaurangprogrammet började två av tre elever arbeta inom sitt yrkesområde. 
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På min fråga om utbildning leder till arbete inom samma område så ansåg yrkesvalsläraren på S:t 

Eriks gymnasiesärskola ”att vi inte är riktigt koordinerad skola och daglig verksamhet. Vi kör väl 

ett lopp och daglig verksamhet ett lopp så det ser inte likadant ut”. 

 

Elever som studerar, går vidare till Unga Handikappade, får arbete på den öppna 

arbetsmarknaden eller via kommunen försörjer sig enlig följande: 

Studier
Gymnasiesär-
/Folkhögskola

Arbetsförmedlingen Arbete öppna
arbetsmarknaden

Kommun
Daglig verksamhet

Studiebidrag/lån

Aktivitetsstöd
Sjukbidrag
Pension

A-kassa
Socialbidrag
Aktivitetsstöd
Sjukbidrag
Pension

Praktikersättning
Utbildningsbidrag
Aktivitetsstöd
Lönebidrag
Lön

Aktivitetsstöd
Sjukbidrag
Pension

 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen i form av en enkät som skickades till Stockholms 

yrkesvalslärare, innan intervjuerna påbörjades, användes sedan som underlag till en del av frågorna 

i den kvalitativa undersökningen. Sammanfattningsvis kan sägas att utvärderingen är gjord med 

reservation för att enkäten till Stockholms yrkesvalslärare ej är komplett och att den endast kan ge 

en fingervisning av resultatet. 

 

Hur ser framtiden ut för eleven 
Yrkesvalslärare vid Danderyds gymnasiesärskola anser att kommuner och landsting aldrig gjort 

något för gymnasiesärskoleelever när det gäller praktikplatser/arbete. Trots att de har ansvaret för 

gymnasiesärskolans elever skapar de ej arbetstillfällen/praktikplatser. Det är inom de privata 

näringslivet och det kooperativa som arbetstillfällena/praktikplatserna för gymnasiesärskoleeleverna 

finns, Konsum, ICA och färgaffären, djuraffären, posten. Kommunerna har, vid intervjutillfället, 

anställningsstopp och tar ej emot praktikanter eller arbetssökanden från gymnasiesärskolor, trots 

lönebidrag. Inom hotell och restaurangsidan ser det lite ljusare ut. 

 

Yrkesvalsläraren på Lindeparken där det finns både nationella och individuella program anser att 

det är inte så lätt på arbetsmarknadsområdet för gymnasiesärskoleelever trots lönebidragsdelen. Det 

är på hotell och restaurangsidan som han tycker det ser lite ljust ut. Där tror jag nog mer på det här 

med daglig verksamhet. Han tror också ”att det bli mer ekonomiskt mer lönande, för kommunerna, 

att även om de betalar lönebidrag, att ha våra arbetstagare i en vettig sysselsättning, de blir piggare, 
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gladare och friskare”. Yrkesvalsläraren för Lindeparkens gymnasiesärskola menar att samhället blir 

mer och mer tekniskt utvecklat vilket inte gynnar särskoleelever. Samhället kommer att gå ifrån 

dagcentra och parallellt försöka skapa en alternativ och utflyttad verksamhet. Exempelvis olika 

servicegrupper med en arbetsledare, som ansvarar för 4-5 arbetstagare, att sköta ett café, sköta om 

tvätt åt institutioner, städgrupper som städar av olika områden, grupper som lagar parksoffor, 

klipper gräs åt gatukontoret. I Stockholm finns Äppelgården en verksamhet som bl a har en grupp 

på Skansen som reparerar och underhåller, en matgrupp som serverar lättlunch på Södermalm, de 

sköter om tvätt för gamla människor. Sådan verksamhet tror yrkesvalsläraren, är under uppbyggnad 

och fortsätter “egentligen så är det väl bara fantasin som begränsar”. När det gäller rak anställning 

utan bidrag, d v s vanligt lönearbete, där kommer det att vara fortsatt svårt, men sysselsättning och 

någonting att göra kommer det att finnas. Det kommer att vara ont om platser och mycket kommer 

att vara privatiserat. Ibland uppstår konflikter mellan det kommunala och de privata alternativen, då 

kan arbetstagarna komma i kläm. Kommunen är dåliga på att följa upp och undersöka kvaliteten på 

de privata alternativen, detta drabbar arbetstagarna. Lönebidraget betyder mycket och innebär som 

han uttrycker det “lite gräddfil om man jämför med svaga elever på vanliga gymnasiet som inte har 

den hjälpen”. 

 

Yrkesvalsläraren/biträdande rektorn vid Kista gymnasiesärskola med nationella program tror att det 

i framtiden kommer att vara väldigt kärvt för ungdomarna ute på arbetsmarknaden när det gäller att 

få ”en rak anställning alltså utan några bidrag. Lönebidraget är det jag hoppas på att man kan ha det 

kvar och kunna höja procentsatsen istället för att sänka det.” Yrkesvalsläraren vid S:t Eriks 

gymnasiesärskola menar att när det är kärvt på arbetsmarknaden så blir det svårare för eleverna ”de 

är långsamma i tanken och har inte abstraktionsnivå i tanken som andra elever har men i och med 

att samhället blir mer och mer tekniskt utvecklat så gynnar det ju inte våra grupper direkt”. Han 

anser att lönebidraget betyder mycket, för att kunna ordna anställningar för 

gymnasiesärskoleeleven. Yrkesvalsläraren för Danderyd och S:t Görans gymnasiesärskola anser att 

det har gått för lätt för eleverna att få pengar, han tror att en del inte vill arbeta för det ordnar sig 

ändå. Han menar att de aldrig har lärt sig att man måste arbeta för att tjäna sitt uppehälle och därför 

kommer det att bli svårt för eleven i framtiden. Men det kan ibland vara problem med att placera 

elever hos privata utförare som ett exempel berättar yrkesvalsläraren om en elev som han placerade 

på en privat daglig verksamhet det fungerade bra och han var önskad. Problemet var att kommunen 

var i konflikt med den dagliga verksamheten, vilket yrkesvalsläraren kände till då det saknades 

avtal. Detta innebar för eleven att han fick en mycket sämre placering. Yrkesvalslärarna gör sitt 

yttersta för att hitta praktikplatser/ daglig verksamhet för eleverna men det är inte så lätt då 
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kommunen gärna väljer det billigaste alternativet utan att undersöka  kvaliteten på verksamheten. 

Yrkesvalsläraren tycker synd om föräldrarna som hela sitt liv hållit på och “bråkat” med 

myndigheter. När eleven slutar skolan hamnar de i den situationen igen. 

 

Sammanfattning Stockholms arbetssätt 
Yrkesvalslärarna i Stockholm låter eleverna praktisera på de olika gymnasiesärskoleprogrammen 

innan de söker in till gymnasiet. Redan i det skedet gör yrkesvalslärarna en första bedömning över 

vart eleven i framtiden skall söka sitt arbete daglig verksamhet eller arbete på den öppna 

arbetsmarknaden, genom valet att gå på individuellt eller nationellt program i sin utbildning på 

gymnasiet. Eleven praktiserar fr o m tredje årskursen i gymnasiet men praktikperioderna varierar 

beroende på elev och valt program. Yrkesvalslärarna  anser att eleverna skall ha möjlighet att prova 

olika praktikplatser och att det ej behöver vara sammankopplat med den utbildning eleven valt. När 

det gäller synen i stort på vilken typ av arbete eleverna skall kunna erbjudas av samhället, om det 

skall vara daglig verksamhet eller arbete ute på den öppna arbetsmarknaden är det inget som de 

direkt tagit ställning för eller emot. Däremot råder det en väldigt stor samsyn hos yrkesvalslärarna 

om hur de tror att framtiden kommer att se ut för eleverna när det gäller arbete. Den gemensamma 

framtidssynen är att det blir kärvare för elever att söka sig arbete ute på den öppna 

arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att det skall fortgå eller öka elevernas möjlighet, är att 

lönebidraget bibehålls, men även att bidragsdelen ökar. En ytterligare möjlighet är att kommunerna 

enligt yrkesvalslärarna tar sitt ansvar för dessa elever,” sitt arbetsgivaransvar” och skapar 

praktikplatser som i förlängningen kan bli lönebidragsanställningar och på sikt raka anställningar. 

Alla yrkesvalslärare tror att den dagliga verksamheten kommer att öka och då främst i form av 

utflyttad daglig verksamhet med en arbetsledare och 4-5 arbetstagare. Det yrkesvalslärarna ville 

framhålla när det gällde kommunerna som jag uppfattade det var att gymnasiesärskolan ligger under 

kommunernas ansvar samtidigt är de en väldigt stor arbetsgivare och borde kunna medverka till att 

skapa praktikplatser som på sikt kan leda till anställningar ute på den öppna arbetsmarknaden dvs 

inom kommunen med lönebidrag. 

 

Arbetsförmedlingen Göteborg organisationen/systemet 
Projektet Navigatören som var nytt i slutet på nittiotalet och hade ett helt annat upplägg när det 

gäller anskaffande av praktik /arbete och som krävde radikalt förändrade arbetsmetoder. 

Förväntningarna på arbetsförmedlingen  (AF) Praktik är att de skall skapa program för ökat 

samarbete för att så tidigt som möjligt målmedvetet och konsekvent arbeta för en sammanhängande 

kedja av aktiviteter mot målet arbete. Projektet integrerar skolan, föräldrar, 
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handikappsorganisationerna, Arbetsmarknadsinstitutet (AMI), Sius - konsulent samt SIH, deras 

kunskap, erfarenhet samt nätverk. Skillnaden i arbetssättet blir att arbeta med helheten, när det 

gäller uppdraget “Alla Unga Handikappade skall när de slutar gymnasieskolan, alternativt särskolan 

ha ett arbete, eller en konkret realistisk handlingsplan mot fortsatta studier, eller etablerade 

kontakter med annan myndighet”. Programmet skall vara så utformat att de kan integreras i AMI:s 

arbete med målgruppen, att konkreta program utvecklas för Unga Handikappade så att man redan 

under gymnasietiden tillsammans med eleven och skolan utreder, vägleder och får möjligheter att 

pröva olika arbetsuppgifter inom elevens gymnasieprogram. Målet är att projektet skall utveckla 

arbetssätt/program som innehåller de delar som krävs för att det efter avslutad utbildning skall 

finnas en arbetsgivare som är intresserad av att anställa eleven, en arbetsplats som är förberedd och 

att eleven fått introduktion. Projektet har som mål att kartlägga arbetsgivare/arbetsplatser som är 

lämpliga arbetsplatser för målgruppen Unga Handikappade och för att det skall leda till arbete efter 

utbildning för eleven har det framkommit att det krävs mycket arbete, noggrannhet och precision. 

 

Förutom en gymnasiesärskola, som fungerar som ett huvudkontor, har den underlydande 

gymnasiesärskolor ca sex/sju skolor. Dessutom deltar ett gymnasium för rörelsehindrade elever i 

projektet. De är traditionellt upplagt så till vida att gymnasiet för eleverna med utvecklingsstörning 

har nationella program för elever med lindrig utvecklingsstörning och individuella program för de 

måttligt och gravt utvecklingsstörda eleverna. De program som erbjuds är Hotell- och Restaurang, 

Naturbruk, Industri, Administration, Media samt Hantverksprogrammet. Alla som går på skolan har 

samtliga intellektuellt arbetshinder. Det andra gymnasiet som ingår i projektet är för elever med 

rörelsehinder ett av fyra rh-anpassade (rörelsehinder) riksgymnasium som finns i Sverige. Eleverna 

garanteras undervisning, habilitering och boende efter behov. Alla sexton nationella program 

erbjuds samt möjlighet att välja individuellt program och förlängd studietid. Eleverna kan läsa på 

gymnasiesärskolan upp till fyra år och har därmed möjlighet att vara med på tre stycken 

sommarnavigatörer, d v s fyra veckor/sommar. Under höst- och vårterminen får eleven praktisera 

fyra veckor i taget de tre första åren och under det fjärde året minst 12 veckor gärna längre. Om allt 

stämmer från början kan en elev praktisera hos samma arbetsgivare mellan 40-50 veckor under 

gymnasietiden. Under höst- och vårterminen bemannar AF Praktik skolan en timme /vecka. 

Information om Navigatören och anmälningsförfarande skickas ut till samtliga klasser. 

Arbetsförmedlingen går igenom ansökningarna tillsammans med skolans personal. Sista året går 

arbetsförmedlingen, skolan, AMI och FUB igenom sista årselevernas framtida tillhörighet. 

Handlingsplaner görs på varje elev sedan placeras eleverna på slutpraktik APU. Arbetsplatsbesök, 

uppföljning, diskussioner med arbetsgivarna angående anställning. Om det inte blir någon 
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anställning för eleven överlämnas eleven till AMI. Genomgång av önskemål om APU görs med 

skolan och med utgångspunkt från det anskaffas en praktikplats på ett företag. Sommarnavigatören 

anskaffar praktikplatser också med utgångspunkt från elevens önskemål. Allt som görs i 

Sommarnavigatören d v s APU praktiken utvärderas skriftligen både av elever och arbetsgivare som 

sedan redovisas till alla parter inom Navigatören. En hel del av utvärderingen redovisas också till 

gagn för framtida handläggning på Arbetsmarknadsverket exempelvis av Arbetsmarknadsinstitutet i 

något som kallas AF90. 

 

Anskaffning av praktikplatserna sker via personliga besök hos arbetsgivarna. AF Praktik arbetar 

sökandeinriktat och de lägger stor vikt vid en rak och tydlig kommunikation med arbetsgivaren och 

handledaren när det gäller syftet med Navigatören och upplägget av Sommarnavigatören. De anser 

att det är viktigt att få se arbetsplatsen och de arbetsuppgifter som arbetsgivaren har att erbjuda 

eleven. För att få fram lämpliga prövningsplatser krävs det ca dubbelt så många arbetsplatsbesök. 

Detta p g a att ett antal arbetsgivare säger nej till att medverka av olika skäl och att en del 

arbetsplatser inte är lämpliga som prövningsplatser utifrån de krav som ställs inom Navigatören. I 

Sommarnavigatören läggs grunden för arbetsplatsförlagd utbildning. Med utgångspunkt från 

sommarpraktiken skall eleven kunna fortsätta praktisera hos samma arbetsgivare under studietiden 

om alla parter är nöjda. Det maximala är att när eleven avslutat sin studietid, kanske har praktiserat 

hos samma arbetsgivare ca 40-50 veckor, att det leder till arbete med lönebidragsanställning. På 

våren kallar arbetsförmedlingen elever och föräldrar som sökt till Sommarnavigatören, till ett 

informationsmöte. Träffen är på kvällen för att ge alla en chans att vara med. Uppslutningen har 

varit stor. Syftet och upplägget av Sommarnavigatören och APU är det som informationen handlar 

om. På mötet får också eleverna sina prövningsplatser och uppdraget att till starten av 

Sommarnavigatören ha kontaktat sin handledare, tagit reda på arbetstider samt var företaget ligger. 

Syftet med det är att eleven måste ta ett eget initiativ när det gäller att möta arbetsmarknaden. 

 

Antal elever som deltog i Sommarnavigatören 1998 

Totalt         Flickor         Pojkar         Årskurs 1         Årskurs 2         Årskurs  

 70                26                 44                28                     19                     23 

 

Antal elever fördelade per program 

Media        Hantverks     Textil          Industri            Kontor             Natur      Restaurang 

   4                   5                5                  6                      13                    15              22 
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Sommarnavigatören pågår i fyra veckor. Den första veckan är en väglednings- och gruppstärkande 

förmedlingsaktivitet. Veckan är uppdelad i olika block som blandas upp varje dag för att nå 

maximal effekt. Blocken har bestått av arbetsmarknadsinformation från arbetsförmedlingen och 

externa gäster. År 1997 hade Sommarnavigatören följande program. Bland de externa gästerna var 

en personalutvecklare från en restaurang, fackliga ombud och en produktionschef från en industri 

inbjudna. Sedan följer ett block innehållande studiebesök på olika företag t ex Volvo, Pripps samt 

Arbetsmarknadsinstitutet. Ett ytterligare syfte med Sommarnavigatören är att arbetsförmedlingen 

och eleverna får lära känna varandra. Målet med första veckan är att eleverna skall känna till 

parterna på arbetsmarknaden, fått insikt i hur de olika branscherna ser ut och vilka gemensamma 

krav som finns, såsom vikten av att passa tider, ringa arbetsplatsen när man blir sjuk och att vara 

uppmärksam på vad handledaren säger vad man får och inte får göra. Efter den första veckan görs 

en treveckors prövningspraktik inom respektive elevs gymnasieprogram. Sommaren 1998 har de 

inbjudna gästerna förutom arbetsgivare, fackliga representanter även utökats med Föreningen 

utvecklingsstörda barn och vuxna (FUB) bjudits in, en handikappidrottsförening, polisen gällande 

droger, närradion, Arbetsmarknadsinstitutet och Särskild introduktion uppföljningsstöd (Sius). 

Studiebesöken har utökats med besök hos Sveriges Radio, Göteborgs Posten och Datortek. Under 

våren har eleverna som nu skall praktisera sin andra sommar redan under skoltid börjat arbeta med 

svar på frågor som skall vara klara innan Sommarnavigatören tar över. AF Praktik besöker eleverna 

minst två gånger på deras arbetsplats under sommarpraktiken. Där det fungerat mellan elev och 

arbetsgivare går man vidare och bygger upp en bra APU-praktik för eleven. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag har utgått ifrån att gymnasiesärskolorna i Göteborg arbetar 

efter samma modell som Stockholm, med den skillnaden att man låtit ta hjälp av arbetsför-

medlingen på ett mycket tidigt skede. Det finns ett utvecklat samarbete runt eleven redan från första 

sommarlovet. Arbetsförmedlingen har gått in och erbjudit alla eleverna oavsett om de går på 

individuellt eller nationellt program, arbete i form av praktikplats under sommarlovet. 

Praktikplatsen kan de behålla för att sedan kunna använda sig av den under terminen. Tanken är att 

eleven skall använda sig av samma praktikplats så mycket som möjligt för att vid skolans slut kunna 

få anställning hos den arbetsgivaren. 

 

Hur gick det för eleven arbets- och försörjningsmässigt 
Utvärderingen för 1997 visade att 75% av arbetsgivarna var positiva till att gå vidare med en 

arbetsplatsförlagd utbildning för eleven. Enligt telefonsamtal med Larry Olsson har projektet nu 
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kvalitetssäkrats och utvärderats ytterligare en gång. Kommunen har sedan 1 januari 2000 givit AF 

Praktik i uppdrag att fortsätta sitt arbete med de utvecklingsstörda eleverna. Rh-eleverna ingår ej i 

uppdraget från kommunen. De syn- och hörselskadade eleverna deltog aldrig i projektet och ej 

heller nu i uppdraget från kommunen. Utvärdering har även gjorts av eleverna av första veckans 

upplägg det mest populära där över 70% svarade att de tyckte det var bra det var 

arbetsmarknadsinformation från AF Praktik, droginformation från Polisen, studiebesök på 

Göteborgs Posten, det som var minst intressant var information från en idrottsförening där “bara” 

drygt 29% tyckte det var bra. Utvärdering som gjorts av eleverna  från deras praktikplatser tyckte 

över 84% att de fick vad de önskade. Över 95% kände sig välkomna, nästan 59% hade egna 

arbetsuppgifter, drygt 52% arbetade i grupp och slutligen 94,5% tyckte om sina arbetsuppgifter och 

nästan 80% ville praktisera hos samma arbetsgivare igen. I utvärderingen ingick fler frågor detta var 

endast några exempel. Frågorna till arbetsgivarna handlade om elevernas punktlighet, 

noggrannhet/omsorg, arbetstakt, samarbetsförmåga, intresse, initiativförmåga, förmåga att ta emot 

instruktioner och fallenhet inom yrket. Trots att nästan 30% av arbetsgivarna ansåg att eleverna 

hade dålig fallenhet inom det yrke eleven valt så lyckades nästan alla klarade av att hålla tider, vara 

noggranna och hade samarbetsförmåga. Arbetstakten var god till och med mycket god hos nästan 

80%, intresset något svalare, förmåga att ta emot instruktioner mycket god till god var 86% och 

initiativförmågan var det ca en tredjedel som hade svårt med. Men nästan 80% av arbetsgivarna 

kunde tänka sig att ge eleven en ny praktik. 

 
Sommarnavigatören 1998 

Avg elever Studier AMI Komvux API Arb öppna arb.markn. Kommun Praktik inom yrket

     14    2    3      1   2               6      0       29 av 29 

Ej delt 14     5    1       8  

 

Ett politiskt beslut har tagits att de ungdomar som har skött sina tidigare praktikplatser kommer att 

få avtalsenliga löner inom sommarnavigatören. Finansiering går via kommunen till respektive 

arbetsgivare som är involverade i Sommarnavigatören. De får först 100:--/dag i den första och andra 

sommarpraktiken och sköts dessa praktikplatser så får ungdomarna i den tredje sommarpraktiken 

minst 60:--/tim.  

 

 

 

 34



Hur ser framtiden ut för gymnasiesärskoleeleven 
Enligt brev från AF Praktiks Larry Olsson så berättar han läget för, Navigatören är att Göteborgs 

kommun via Slottsbergsgymnasiet köper tjänsten för de ungdomar som har ett IA(intellektuellt 

arbets-) handikapp. Ett långsiktigt politiskt beslut kommer man att ta när det gäller övriga unga 

handikappade samt beslut om konceptet. Navigatören skall omfatta hela Västra Götalands län. Till 

sommaren 2000 hade 95 stycken ungdomar med IA handikapp anmält sig, vägledningsveckan 

består av information från AMI, FUB, Göteborgs fritid, ett stort block om sex och samlevnad, en 

skärgårdstur för att besöka fiskemuseum på Hönö och på kvällen ett disco. En dag skall handla om 

arbetsmarknadsfrågor där även tidigare elever kommer och berättar om hur det är att arbeta på den 

öppna arbetsmarknaden samt facklig information av ombudsmän samt företagsinformation från 

någon personalchef. Ett annat framtida mål är att AF Praktik skall kunna gå in och lära känna 

eleverna redan i högstadiet i grundutbildningen. AF Praktik har även för avsikt att certifiera sitt 

koncept. 

 
Sammanfattning av Göteborgs arbetssätt 
Förberedelsen inför arbetslivet för gymnasiesärskolan sker mycket aktivt genom ett tydligt 

samarbete mellan alla i gymnasiesärskoleelevens omgivning. Den drivande aktören är 

arbetsförmedlingen som gjort detta möjligt via ett EU-projekt. Skolan och arbetsförmedlingen 

arbetar under skoltiden med att utvärdera eleven inför kommande arbetsliv. Tanken är att på ett 

tidigt stadium låta eleven börja praktisera utifrån sin egen kapacitet men tanken är också att försöka 

stanna hos samma arbetsgivare hela tiden vilket kan bli 40-50 praktikveckor. Detta möjliggör för 

eleven att när eleven slutar skolan redan ha en arbetsgivare att gå till. I de fall det inte lyckas skall 

eleven ha en tydlig handlingsplan att arbeta utifrån när eleven slutar skolan. Detta projekt har fallit 

mycket väl ut de flesta är mycket nöjda. Vald utbildning leder till framtida arbete inom 

yrkesområde. 
 

En kommunal daglig verksamhet Östersund organisationen/systemet 
Arbetskonsult Jan Fogelberg MICA (Människan i centrum - arbete) berättar att i slutet av 1988 var 

MICA två dagcenter. 1989 startades ett projekt av Socialtjänsten, för det var en blandning av 

missbrukare, psykiskt sjuka och utvecklingsstörda människor. Verksamheten hade då en 

legoverkstad. Denna omorganiserades 1993/94 och det utlystes en namntävling, namnet blev MICA 

på verksamheten. MICA erbjuder arbete och sysselsättning för arbetshandikappade i Östersunds 

kommun. Syftet är att tillhandahålla sysselsättning/arbete och bidra till den personliga utvecklingen 

hos enskilda individer. Från början inriktade MICA sig på arbete för personer med 
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utvecklingsstörning, men idag omfattar verksamheten även andra målgrupper med större 

funktionsnedsättningar. I slutet på 1998 fanns det 60 stycken personer som var placerade på företag 

var för sig. Idag är det 82 personal, 260 stycken arbetstagare som går steg 1-3, olika nivåer på vägen 

mot ett arbete. MICA tror på att många erfarenheter, ett ökat deltagande i samhället, 

medvetandegörande och medbestämmande och att individen förbereds för en eventuell anställning 

ett “normalt” liv. 41 stycken har sagt upp sig, anledningen har varit att de studerar, flyttat, fått 

arbete. 21 stycken tillhör personkretsen och har beslut enligt Lagen om stöd och service för 

funktionshindrade LSS och 43 stycken uppfyller inte kriterierna för personkretstillhörighet i Lagen 

om stöd och service för funktionshindrade (LSS) utan har då beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Arbetstagarna söker själva till MICA. De som söker och tillhör personkretsen och har beslut enligt 

LSS har garanterad plats. De som söker och inte uppfyller kriterierna för personkretstillhörighet i 

LSS utan har då beslut enligt SoL får ställa sig på väntelista. När en ny ansökan kommer in 

behandlas den i en arbetsgrupp som har möte var 14:e dag, alla chefer är med samt en representant 

från MICAS personal. Det finns även ett brukarråd bestående av  brukargruppen och personalen. 

Enhetschef Anneli Bengtsson är det som startat och driver verksamheten. Nya ansökningar är 64 st. 

Inom MICA bedrivs två projekt, ett teknik- och ett hjälpmedelsprojekt. Inom teknikprojektet 

utbildar metodutvecklare de arbetshandikappade i teknik. Ett invandrarprojekt hjälper 

invandrarkvinnor att få anställning. Där ingår det 15 stycken kvinnor de måste ha gått GRUV d v s 

grundsvenska. Kommunen erbjuder arbete i Rådhuset. När det gäller praktikplacering av 

gymnasiesärskoleelever så finns det en ansvarig. Särskolan sköter utplacering av praktikanter. 

MICA har en egen administration och har idag 35 olika grupper, ett eget snickeri, egen 

legotillverkning och ett eget tryckeri. Sysselsättningen kan t ex bestå av legojobb, egen tillverkning 

och olika former av sinnesstimulering, ADL/Social träning osv. Arbetsmetod att skapa 

arbetsstruktur, samarbete i grupp, självständighet i arbete, motivation, mening /glädje i arbetet, 

kommunikationsarbete på alla nivåer (pictogram, tecken m.m.) De har tre områden A B C de har 

fördelat handikappgrupperna efter lika tyngd. De utgår ifrån det friska hos människan och 

organiserar arbetet i tre steg. Vilket möjliggör att den arbetshandikappade kan “växa” in i ett 

självständigt liv med mycket kvalitet. Verksamheten har utvecklats under många år och de sätter 

alltid människan i centrum. Tidslängden i varje etapp/steg är individuellt anpassad men 

arbetstagaren kan även gå direkt till steg två eller tre. Uppföljning sker individuellt efter behov, en 

del arbetstagare går vidare till lönebidragsanställning eller utbildning. Arbetstiden är 08.30 - 

15.00/15.30. Placering sker efter ansökan utifrån individens önskemål och tidigare erfarenheter. 

Arbetsanpassning sker utifrån arbetshandikappet och genom detta skapas förutsättningar för 

individen att kunna utföra olika arbetsmoment. De olika stegen består av att det första steget är 
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grupper i egna lokaler. I det första steget utgår man från att utveckla individens egna önskemål till 

en introduktion i arbetslivet. Det består av arbetsträning, nivåläggning av arbetshandikappet och 

förberedelse inför nästa steg. Gruppstorlek 2-14 arbetstagare med 2-3 personal och blandade 

målgrupper LSS och Sol. Steg två innebär gruppintegrering i öppna arbetsmarknaden, arbetsträning 

i gemenskap med andra, på olika arbetsplatser/företag med stöd av personal. Arbetstagaren får ta 

del av det “verkliga arbetslivet” med ett “normalt” bemötande och en social gemenskap med annan 

företagspersonal samt förberedelse inför steg tre. Gruppstorleken är 3-4 arbetstagare och 1 personal. 

Steg tre är individualintegrering i öppna arbetsmarknaden vilket innebär en daglig verksamhet i 

naturliga miljöer på olika arbetsplatser, privata som offentliga. Arbetstagaren går själv ut i ett arbete 

med lönebidrag. 2-3 arbetskonsulter åker runt till de olika arbetsplatserna och stöttar arbetstagarna. 

Arbetskonsulten följer med personen ut på företaget för att skapa trygghet, få en bra introduktion 

samt ordna det praktiska t ex arbetsschema, måltider, arbetskläder m.m. Vid val av praktikplatser 

bedriver MICA uppsökande verksamhet på företag för att hitta lämpligt arbete efter en bedömning 

utifrån personliga önskemål och erfarenheter. De informerar personal, ledning och fackliga 

organisationer om MICA. 

 

Sammanfattning av Östersunds arbetssätt 
I Östersund arbetar gymnasiesärskolan traditionellt med sina elever utgår jag ifrån. Men MICAS 

arbetssätt berörs ej av det eftersom de som börjar här har själva ansökt. De elever som har en 

utvecklingsstörning är garanterad plats, övriga med andra funktionsnedsättningar t ex psykiskt 

funktionshindrade, som söker ställs i kö för att gå igenom ett antagningssystem. Arbetet sker i tre 

steg beroende på var i utvecklingen arbetstagaren befinner sig. Målet är om det går att komma ut på 

den öppna arbetsmarknaden annars har MICA även egna verksamheter. Denna verksamhet är och 

förblir en arbetsplats för de som slutat gymnasiesärskolan. En del går vidare ut på den öppna 

arbetsmarknaden efter att genomgått de olika nivåerna men de flesta arbetar i någon av de 35 olika 

arbetsgrupper som finns och försörjer sig genom pension och en habiliteringsersättning  30:--/dag. 

 

Sammanfattning arbetssätt Stockholm/Göteborg/Östersund 
Gymnasiesärskolorna arbetar på ett likartat sätt i de tre olika kommunerna. När det gäller att få ut 

eleverna i arbete återger jag tre olika kommuner och deras arbetssätt via olika organisationer. 

Stockholm beskrivs via yrkesvalslärarnas arbetssätt. Stockholms yrkesvalslärare har ingen 

möjlighet till att arbetsträna sina elever som tidigare utan remitterar eleverna vidare till Unga 

Handikappade för arbetsträning. Därefter kan eleverna som behöver mer arbetsträning antingen då 
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komma ut på arbetsmarknaden eller bli hänvisade till kommunen och daglig verksamhet. Göteborg 

beskrivs via arbetsförmedlingens arbetssätt. Göteborgs arbetsplatsförmedlare har skapat sig 

utrymme för att komma i kontakt med eleverna genom att erbjuda dem sommarpraktik och utifrån 

detta har eleven behållit sin praktikplats under skolterminerna. De har även byggt upp verksamhet 

för arbetsträning för de som kan komma ut i arbetslivet och klarar det. Östersunds arbetssätt 

beskrivs via en daglig verksamhet. Östersund har skapat en daglig verksamhet där eleverna kan 

fortsätta att arbetsträna för att sedan ha möjlighet att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Enkäten 

gav svar som till viss del motsvarade uppgifter som tidigare funnits i statistisk årsbok. 

 

 

 

Analys och diskussion 
Jag kommer här att presentera mina resultat och jämföra dessa med den forskning och den teori jag 

tidigare tagit upp. Jag skall försöka redovisa några möjliga orsaker till att 50% av 

gymnasiesärskoleeleverna går direkt över till daglig verksamhet inom sin hemkommun med 

pension efter avslutad utbildning, enligt Riksförbundet FUB:s undersökning 1998. Jag har utifrån, 

Swedners (1989), modell, systematiserat problem in i tre huvudgrupper, makro- meso- och 

mikronivå. Där makro står för samhällsnivå, meso för organisationsnivå och mikro för individnivå. 

Jag har tagit hänsyn till de faktorer som skapar möjligheter samt hinder för gymnasiesärskoleelever 

att erhålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden med lönebidrag. Alla faktorer är viktiga 

tillsammans i sin helhet. Jag har valt att belysa det som sker på mesonivå (organisationsnivå) men 

även försökt belysa sambandet mellan alla faktorer. Jag har i min undersökning försökt koncentrera 

mig på hur organisationen/systemet gymnasiesärskolan ser ut och hur dess medarbetare arbetar och 

samarbetar med andra organisationer/system som arbetsförmedlingen och kommunen. Jag har även 

valt att belysa dessa ur tre perspektiv genom att intervjua yrkesvalslärare, arbetsplatsförmedlare och 

enhetschef vid daglig verksamhet. Jag börjar med att presentera mina resultat och göra en del 

jämförelser.  

 

Presentation av resultaten i den kvantitativa och kvalitativa undersökningen 
Min undersökning visar att mer än hälften av alla gymnasiesärskoleelever får sitt arbete slutligen 

inom kommunen och daglig verksamhet. Det som även framkommer är att det finns två 

uppfattningar när det gäller arbete för funktionshindrade den ena kallas “arbetslinjen” och den andra 

daglig verksamhet. Vad som bestämmer vilket arbete den enskilde eleven i framtiden får är 

beroende på var du bor. Göteborgs arbetsförmedling arbetar med arbetslinjen, alla skall i möjligaste 
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mån ut i arbetslivet och fortsätta arbetsträna så länge som möjligt. Skolarbetet är inriktat på ett 

framtida yrke där skola och arbetsförmedlingen samarbetar under hela skoltiden mot det 

gemensamma målet arbete och lönebidragsanställning. De har då tagit hänsyn till att 

funktionshindret utvecklingsstörning kräver mycket arbetsträning och helst på samma arbetsplats. 

Eleven väljer själv om de vill ingå i denna arbetsmodell. Bor eleven i Stockholm får eleven som går 

på nationellt program själv ta ansvar för hur framtiden kommer att se ut när det gäller arbete. Det  är 

ungefär samma program och inriktning som på gymnasiesärskolan som i det vanliga gymnasiet. 

Praktiken är utifrån elevens önskemål och inte alltid kopplat till vilket program eleven går. Eleven 

får prova sig fram, det är bra att prova många olika praktikplatser anser yrkesvalslärarna. Vad som 

avgör om du kommer i kontakt med arbetsförmedlingen i Stockholm är hur pass självständig eleven 

är, vad eleven presterar i de olika ämnena under skoltiden. Redan då men även tidigare är det redan 

förutbestämt av systemet var eleven kommer att söka sitt arbete, det är kopplat till den bedömning 

som är gjord av yrkesvalsläraren redan när eleven söker till gymnasiet vad han tror att eleven kan 

klara. Arbetsförmedlingen tar sedan över ansvaret först när de erhållit en remiss från 

yrkesvalsläraren. Eleven kan sedan få gå upp till ett halvår innan något händer. Målet från 

yrkesvalslärarens sida är att eleven träffat sin handledare på arbetsförmedlingen innan skolan slutat. 

När sedan eleven kommer till arbetsförmedlingen är de inte så intresserade av betygen, utan de tittar 

på hur det gått på de olika praktikplatserna. De som ej erhåller en remiss till arbetsförmedlingen 

överrapporteras till LSS-handläggare inom kommunen. Bor eleven i Östersund kan de själva efter 

avslutad skola söka sig till fortsatt arbetsträning i tre olika steg via daglig verksamhet för att i ett 

senare läge kunna söka sig arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Men även i Stockholm börjar 

möjligheterna förändras för eleverna. Där liknande verksamhet håller på att byggas upp en 

verksamhet liknande den i Östersund där arbetstagarna kan arbetsträna i tre steg. I bästa fall så kan 

eleven/ arbetstagaren efter arbetsträning återremitteras till arbetsförmedlingen och en 

lönebidragsanställning. Under tiden arbetsträning sker betalar kommunen för arbetsträningen som 

då kallas daglig verksamhet. Tanken har annars varit att den som söker daglig verksamhet skall då 

redan ha arbetstränats av Unga Handikappade och erhållit en bedömning att han/hon ej står till 

arbetsmarknadens förfogande. Min undersökning visar att 19 av 48 elever direkt gick till 

arbetsförmedlingen efter avslutad utbildning, efter en tid gick ytterligare en person över från 

arbetsförmedlingen till daglig verksamhet. 
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För att kunna jämföra det med FUB:s undersökning redovisar jag mina siffror i procent. I 

Stockholm gick 52 % direkt över till daglig verksamhet, 42 % gick direkt till arbetsförmedlingen, 4 

% övrigt gick till fortsatta studier och 2% var vid undersökningstillfället sjuka. Jämfört med FUB:s 

undersökning i 36 olika kommuner där Stockholm ej deltog. Visar det sig att fler går direkt över till 

arbetsförmedlingen, men även fler direkt till daglig verksamhet. Däremot är det färre elever som gör 

andra saker efter avslutad utbildning och färre elever som går i ett senare skede över från 

arbetsförmedlingen till daglig verksamhet. Endast 28 elever redovisades vid fråga på om 

yrkesutbildning ledde till arbete inom yrkesområdet, av dessa var det totalt sex elever som gick 

vidare till sitt yrke, tre via Unga Handikappade och tre via kommunen och daglig verksamhet. Inom 

Hotell och Restaurangprogrammet började två av tre elever arbeta inom sitt yrkesområde. Jämfört 

med Riksförbundet FUB:s undersökning, där 50% gick direkt till daglig verksamhet och 33% till 

arbetsförmedling visar det sig att i min undersökning gick 9% fler direkt till daglig verksamhet. 

17% mot 4% i min undersökning gjorde något annat. Riksförbundet FUB:s undersökning visade att 

fler 10,9% i ett senare skede gick över till daglig verksamhet efter ett tag mot i min undersökning 

endast 2%, (fortsatta studier). De elever i Göteborg som inte deltagit i projektet var 14 elever. Där 

var det 43% som gick direkt över till arbetsförmedlingen och 57% till daglig verksamhet. Jämför 

jag sedan Stockholms resultat mot Göteborgs av 14 elever som slutade skolan 1998 och varit 

kopplade till projektet Navigatören i Göteborg så hade alla utifrån sin valda yrkesutbildning 

praktiserat inom sitt framtida yrke. 43% fick arbete ute på den öppna arbetsmarknaden, ytterligare 

36% fortsatte arbetsträna och 21% övrigt som att gå till fortsatta studier. 
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Jämförelse med forskningen 
Jag fortsätter här med att göra en liten jämförelse mellan Rosenqvists doktorsavhandling och FUB:s 

över hur det gått för eleven efter avslutad utbildning. FUB kom fram till att 7% erhållit lönebidrag. 

Jerry Rosenqvist visade enbart hur många som hade arbete ute på den öppna arbetsmarknaden och 

att det då var, bara 16% av människor med utvecklingsstörning som hade arbete ute på den öppna 

arbetsmarknaden. Men han konstaterade att biljetten in på arbetsmarknaden var lönebidrag. 

Lönebidrag är yrkesvalslärarna i Stockholm enligt min undersökning eniga om att det är fortfarande 

”biljetten” in på den öppna arbetsmarknaden.  

 
Jämförelse med teori 
Swedner (1996) menar att en rad viktiga mål för socialt förändringsarbete inte kan formuleras 

enbart genom resonemang på individnivå. De individrelaterade målen måste kompletteras med mål 

för funktionen och strukturen hos samhällets viktigaste institutioner och organisationer (skolan, 

arbetslivet, sjukården etc) och för samhället i sin helhet. Förändringsarbetet måste i konsekvens 

härmed bedrivas på flera olika nivåer: Inom samhället som helhet (på makronivå) inom de 

samhälleliga institutionerna och organisationerna (på mesonivå) på familje och individplanet (på 

mikronivå). (s.47-48) 

 

Jag har här nedan försökt systematisera de olika faktorerna när det gäller arbete för 

gymnasiesärskoleeleven utifrån samhälls-, organisations- och individnivå. 

 
Makro Samhällets insatser arbete för de funktionshindrade 
Lagstiftning och riktlinjer, skol- och arbetsmarknadspolitiska beslut gäller hela Sverige vilket gör 

att grunden för arbetet med gymnasiesärskoleeleverna är detsamma. Huvudmannen för skola, daglig 

verksamhet är densamma över hela landet dvs kommunen. Däremot har kommunerna satsat olika 
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mycket resurser beroende på om det är en rik eller fattig kommun. Det finns även privata skolor och 

dagliga verksamheter. Arbetsförmedlingen ser lika ut över hela landet och har samma huvudman, 

som är Länsarbetsnämnden den finns i varje län. När det gäller Göteborgs arbetsförmedling så har 

de fått extra pengar att satsa på dessa elever via ett EU-projekt. Arbetssätt/ metod är kopplat både 

till hur ekonomin ser ut men även till vilket synsätt de olika företrädarna har, dels i sitt enskilda 

arbete och dels till det gemensamma. Stockholms gymnasiesärskola fungerar och är uppbyggd som 

de flesta andra gymnasiesärskolor i landet. 95% av alla skolor arbetar efter samma arbetsmodell, 

över hela landet, de övriga 5% representerar i stort sett Göteborg, enligt yrkesvalslärarna i 

Stockholm 

 

Meso organisationerna Stockholm/Göteborg/Östersund insatser/Arbetsmodeller  
Det mest utmärkande när det gäller denna jämförelse är att synen på eleverna och deras förmåga att 

kunna erhålla och behålla ett arbete är olika. I Stockholm tror man på utökad daglig verksamhet 

medan man i Göteborg tror på arbetslinjen genom att försöka utöka sin verksamhet till att gälla fler 

funktionshindrade. Göteborgs arbetsförmedling försöker komma i kontakt med eleverna redan 

under högstadiet för att börja arbetsträna dem. Jag har inte gjort någon undersökning när det gäller 

hur gymnasiesärskolan fungerar i Göteborg, utan kan endast dra en del slutsatser utifrån den 

information jag erhållit via arbetsförmedlingen i Göteborg. I Göteborg utgår man ifrån att dessa 

gymnasiesärskoleelever behöver lång inlärningsperiod för att i framtiden kunna erhålla och behålla 

en anställning om så är möjligt. Alla elever som vill får söka,  det finns inget urval utan bygger helt 

på elevens egna vilja att söka. Klarar inte eleven av att söka arbete på den öppna arbetsmarknaden, 

efter avslutad skolgång, erhåller de arbete där de kan fortsätta sin arbetsträning för att om det är 

möjligt, att senare kunna komma ut i arbetslivet. Alla elever skall när de slutar skolan ha en 

handlingsplan över vad som är planerat efter skolan för eleven. Gymnasiesärskoleeleverna i 

Göteborg erhåller arbetsplatsförlagd utbildning under skoltiden. I Göteborg försöker 

arbetsplatsförmedlarna att så snabbt som möjligt hitta en lämplig framtida arbetsgivare och under 

hela skoltiden både under terminerna och skollovet arbetstränar eleven. Det finns ett nära samarbete 

mellan samhället och arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är de som är den drivande aktören 

och som skapat detta arbetssätt, de besöker även skolan och dess elever varje vecka. Målet är en fast 

anställning ute på den öppna arbetsmarknaden och i Göteborg lyckas man bäst i landet med dessa 

elever. I Östersund har jag även där utgått ifrån att gymnasiesärskolan fungerar som i övriga landet. 

Där har jag ej heller undersökt arbetsförmedlingen och hur den fungerar för dessa elever utan jag 

har undersökt en arbetsplats som drivs av kommunen som också bygger på att eleven själv söker sig 

till verksamheten. På denna arbetsplats bedrivs arbetsträning i olika nivåer och de som klarar det 
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kommer ut på den öppna arbetsmarknaden och de som inte klarar det kan stanna kvar inom den 

dagliga verksamheten. Samarbete och samsyn är förutsättningarna för att ge dessa elever möjlighet 

till arbete ute på den öppna arbetsmarknaden. Likheterna mellan Östersund och Göteborg är att det 

är en frivillig verksamhet, den bygger på att eleven själv söker sig till verksamheten och det bygger 

på arbetsträning i olika steg, samt att de kan ha många upparbetade kontakter ute på den öppna 

arbetsmarknaden.  

 

Meso Daglig verksamhet kontra lönebidrag 
För att arbeta enligt arbetslinjen krävs att de olika yrkeskategorierna har en samsyn på de 

funktionshindrade och arbete. För att sedan skapa en verksamhetsplan utifrån politiska beslut för 

varje instans, en gemensam handlingsplan i form av ett samverkansavtal mellan de olika 

instanserna/ organisationerna för att ha ett gemensamt mål och en gemensam arbetsmetod. Att 

skapa sådana arbetsförhållanden för de enskilda medarbetarna så att de har möjlighet att klara av 

sina uppdrag. Att instanserna också själva inom sin egen organisation skapar praktikplatser för 

dessa elever. För eleven behöver det göras en individuell plan. Öka  kunskapen om varandras 

yrkesuppdrag, för att kunna ta tillvara på varandras kunskap och erfarenheter. Att utifrån samhällets 

pedagogiska synsätt, omsätta det teoretiska till ett pedagogiskt målinriktat arbetssätt.  

 
Meso Daglig verksamhet kontra lönebidrag 
Synpunkter när det gäller arbete daglig verksamhet kontra arbetslinjen kan uttryckas som 

yrkesvalsläraren vid S:t Eriks gymnasiesärskola sa att han själv inte hade någon bestämd 

uppfattning. Han ställde sig själv frågan om lönearbete för alla skulle vara vägen till lycka 

självständighet och om att föra ett värdigt vuxenliv så likt alla andra i samhället som möjligt om det 

skulle vara något eftersträvansvärt Han konstaterade att de blir i alla fall inte advokater, läkare utan 

de tar de arbeten som blir över som exempelvis förpackningsarbeten. Han jämförde dessa 

förpackningsarbeten med daglig verksamhet där eleverna kunde ha möjlighet att få utveckla sina 

estetiska sidor. De behövde inte gå upp tidigt på morgonen, eleven kanske hade epilepsi eller var 

rörelsehindrad. Eleven kanske inte har tidsuppfattningen… klockan ringer och vad innebär det. Han 

konstaterade endast att det fanns två sidor att se det på. Yrkesvalsläraren kände sig också som han 

uttryckte det “lite schizofren ibland man vet inte riktigt vad man skall tycka”. Han ansåg vidare att 

gymnasieskolans läroplan var kopierad “sedan har vi kopierat vårat tänk, när det gäller ett värdigt 

liv, från något slags normalläge på våra ungdomar så att de skall bli så normala som möjligt. Jag 

vet inte om man kan transferera om hur som helst”. Yrkesvalsläraren vid S:t Eriks 

gymnasiesärskola ansåg också att det fanns en risk i att dagliga verksamheter kunde känna pressen 
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på sig att försöka likna arbetsplatser, att arbetstagarna skulle “sitta där och montera klädnypor eller 

hopprep hela dagarna”. Han fortsatte med att han ansåg att ungdomarna utsattes för stor press från 

sin omgivning. Han avslutade det hela med att han tyckte att frågan var väldigt svår om det skall 

vara daglig verksamhet eller om det skulle vara lönearbete som gällde efter avslutad skolgång. 

Andra som har synpunkter på daglig verksamhet var FUB Stockholm via deras ansvarig för skola 

och skolfrågor sa att kommunerna är dåliga på att ta initiativ till att skapa sysselsättning för 

utvecklingsstörda. När man anställer “arbetsledare” så väljer man fel egenskaper, man tittar bara 

på om personen är social. De dagliga verksamheterna borde ha yrkesmän som arbetsledare 

exempelvis en hantverkare. Har man en restaurang borde man laga maten proffsigt med en utbildad 

kock som arbetsledare, som det är nu anställer man först personal och brukare sedan skapar man 

tillsammans ett arbete vilket blir ett gäng glada amatörer som skall saluföra sina tjänster istället för 

att erbjuda professionella tjänster gjorda och saluförda av proffs. Hon hade även synpunkter på 

formen för daglig verksamhet. Det är för korta dagar vilket innebär för brukare (elev), i alla fall för 

de som bor hemma att anhöriga helt plötsligt måste gå ner i arbetstid för att vara hemma när deras 

son/dotter är klar med sin arbetsdag. Dessutom har all fritidsverksamhet redan ägt rum på arbetstid, 

man har badat/simmat, varit på teater m.m. det blir TV:n som väntar. Fritiden är avverkad när man 

kommer hem. Vad innehåller daglig verksamhet egentligen avslutar hon med. 

 

Mikro Individ daglig verksamhet kontra lönebidrag   
Rosenqvist påvisade även i sin doktorsavhandling att kritik mot undervisningens utformning 

framförts av både yrkesvalslärare och föräldrar Den gällde att klasslärare i alltför ringa grad kräver 

prestationer av eleverna. Kritikerna föreslog bl a att man bör tänja elevernas förmåga så att de inte 

känner sig understimulerade Både elever och lärare måste få uppleva helhet i lektionerna  Eleverna 

måste i så stor utsträckning som möjligt oavbrutna av onödiga störningar få fullfölja sina 

arbetsuppgifter Här måste särskolans personal på vissa håll skärpa sin självdisciplin och visa 

respekt för eleverna ansåg yrkesvalslärarna och föräldrar i sin kritik mot undervisningens 

utformning. 

 

De synpunkter som framkom från yrkesvalslärarna vid mina intervjuer var att de saknade 

samarbetet med övriga instanser som de tidigare haft när Länsarbetsnämnden var deras 

gemensamma arbetsgivare. De är numer tvungna att remittera eleven till Unga Handikappade för 

arbetsträning på Samhall. De elever som det är svårt att hitta sysselsättning åt, de hör varken hemma 

på den öppna arbetsmarknaden, men ej heller inom daglig verksamhet, dessa elever saknar 

yrkesvalslärarna att de ej längre kan arbetsträna. De upplevde det som att Unga Handikappade lät 
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eleven praktisera på samma ställe som under skoltiden, som de ansåg var fel eftersom de fanns 

underlag på hur den praktiken fungerat. De optimala situationerna är att Unga Handikappade kan 

knyta an till en tidigare praktikplats, direkt kunna gå in och förhandla om lönebidragsanställning för 

eleven, vilket också är meningen. De upplevde samma sak när det gällde Arbetsmarknadsinstitutets 

insatser. Arbetsförmedlingen kan ha annan uppfattning om en elevs arbetsförmåga, att de gjorde om 

det arbete som yrkesvalslärarna redan gjort istället för att prova något annat sätt. De ansåg även att 

de inte höll sig lika informerade om arbetsmarknadsläget som när de arbetade för 

Länsarbetsnämnden istället för som nu när kommunen är deras arbetsgivare. När det gäller 

arbetsplatsutbildning ansåg yrkesvalslärarna där de även hade 95% av landets alla yrkesvalslärare 

bakom sig att den ej går att genomföra utom för eleverna på de internationella programmen. 

 

Meso Samhällsdebatten daglig verksamhet kontra lönebidrag 
Tanken med normaliseringsprincipen är att den skall vara tillämpbar på alla med funktionshindret 

utvecklingsstörning oavsett svårighetsgrad. Rosenqvist ställer sig tveksam till synen på att 

integrering av människor med utvecklingsstörning och att det skulle ligga i människors attityder. 

Han ställer sig tveksam till att problemlösningen skulle ligga där, han vill gå längre. Rosenqvist 

menar att man inte på något djupgående sätt löser några direkta problem eller undanröjer fördomar 

genom att försöka påverka ytfenomenen. Han tror att orsakerna till segregationstendenserna torde 

ligga djupare än så. Bakom människors eventuella negativa attityder och värderingar till 

handikappade ligger inte i huvudsak ett oförstånd eller en dålig kunskap, även om sådant självfallet 

kan finnas med i bilden. Dessa attityder är snarare ett bland många uttryck för segregation i ett 

klassamhälle, där t ex boendesegregationen är ett av de mera tydliga. Även om man lyckas med en 

attitydförändring finns få eller inga garantier för att en sådan också leder till verkliga förändringar. 

Rosenqvist menar att man mycket väl kan ändra attityd till ett visst fenomen utan att ändra sina 

handlingar. Mårten Söders (1979) syn på vad social integrering innebär “att regelbundna och 

spontana kontakter tas mellan grupperna. Samhällelig integrering innebär enligt detta hierarkiska 

synsätt att de handikappade helt smälter in i samhällsgemenskapen där de fungerar på sina egna 

villkor Samhällelig integrering är något som i första hand gäller den vuxna utvecklingsstördes 

situation att som vuxen vara samhällsintegrerad innebär att man som vuxen aktivt kan påverka sin 

egen och andras livssituation att man har tillgång till samma resurser som andra och att man 

deltar i produktionsprocessen i samhället”. Debatten har pågått länge när det gäller de olika 

synsätten redan Rosenqvist (1988) menar att ett normalt avlönat arbete på den öppna 

arbetsmarknaden, utgör en möjlighet att själv skaffa bostad, mat och andra livsförnödenheter, men 

också att ett sådant arbete öppnar vägen för socialt umgänge och fritidsverksamheter. Detta innebär 
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att den utvecklingsstörde då måste vara mera aktiv, om man exempelvis förser honom med pengar 

och bostad i första hand och därefter möjligen bistår honom i sökandet efter ett arbete och gör 

därmed en ideologisk prioritering av ett “normalt” d v s avtalsenligt avlönat arbete som återfinns på 

den öppna arbets-marknaden framför enbart bidrag till försörjning. Rosenqvist menar att 

okvalificerad arbetskraft inte kommer att behövas att en ständigt förenklad arbetsprocess egentligen 

kommer att kräva allt mindre av kvalificerad arbetskraft eftersom det arbetsgivare efterfrågar inte är 

någon speciell kvalifikation utan snarare ett slags beredskap för återkommande omflyttningar inom 

ett företag. Rosenqvist anser att företagens personalpolitik bör underordnas det allmänna intresse att 

bereda alla sysselsättning. Han tror att med en sådan politik skulle arbetsmarknadsläget för f d 

särskoleelever kunna se radikalt annorlunda ut.  

 

Moderator Ingemar Norling vid forskningskonferensen Människa, handikapp, livsvillkor i Örebro 

1993 han ville gå så långt som att det skulle göras kartläggning av eleven inför den svåra 

övergången från skola till vuxenliv med kompletta program innehållande en rad väl utprövade steg 

med bl a bedömning av basförmågor, intressen, individuell anpassning av träning som var 

uppgiftsrelaterade som kunde analyseras för att sedan kunna göra val av lämpliga aktiviteter, 

träning av anhöriga och kamrater och sedan en analys av effekter. Han gjorde en jämförelse av olika 

handikappgrupper som visar att människor med utvecklingsstörning har särskilt stora svårigheter 

och hinder med effekter som understimulering, isolering, beroende och depression. Behovet av 

hjälp och stöd blir särskilt stort. Det visar sig också att denna hjälp måste vara professionell och 

forskningsbaserad för att bli framgångsrik. Ingemar Norling menade också att personer med 

begränsad kunskap o utvecklingsstörning är benägna att i hjälparbetet betona materiella aspekter 

och ekonomiskt stöd medan mera kunniga betonar fritid och gemenskap, psykiska och sociala 

hinder samt livskvalitet. Forskningen visar att kvalificerad fritidsverksamhet för utvecklingsstörda 

kan ge en rad positiva effekter, inre effekter hos individen, sociala effekter i relation till andra och 

yttre effekter i samhället, så långt Ingemar Norling. Den grupp av funktionshindrade där Sverige 

börjat arbeta med tidig träning redan från barnstadiet liknande den som Ingemar Norling beskriver 

dvs tidig träning är barn med högfungerande autism/asperger, lindrigt/måttligt utvecklingsstörda 

med autism. Där habiliteringarna delat upp barnen i olika åldersgrupper och där barn under sju år 

får tidig intensiv träning i normal miljö där föräldrar tillsammans med en assistent tränar barnet 

intensivt. Arbetssättet kommer från USA och Norge. 

 

Forskningsrapport från forskningskonferens i Örebro “människa handikapp livsvillkor”, 1993 anför 

Inger Karlsson (s 529) när det gäller skola - vuxenliv för rörelsehindrade ungdomar att så länge 
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ungdomar med rörelsehinder går i skolan organiseras deras tillvaro till största delen av personer 

runtomkring dem. Föräldrar, lärare och personal på elevhem och behandlingsavdelningar ser till att 

det fungerar med tider, planering, undervisning, behandling, resor etc. När skolan slutar och den 

unge skall söka sig ut på egen hand förändras ofta situationen radikalt. Ungdomarna får själv söka 

forma sin tillvaro och mer eller mindre på egen hand söka sig fram till samhällets service för att 

finna lösningar på sina behov av arbete, bostad, service, fritid, habilitering. Många handläggare 

inom många olika myndigheter ansvarar för “sin del” och det saknas ofta en överblick och en 

samordning mellan de olika delarna. 

 

 Meso Samhälleligt förändringsarbete 
Rosenqvist (1988) menar att man i samhälleligt förändringsarbete har behov av den 

kunskapsproduktion som bedrivs inom en lång rad olika universitetsdiscipliner som t ex psykologi, 

psykiatri pedagogik, sociologi, arbetsvetenskap, ekonomi, socialpolitik, statskunskap och politisk 

och ekonomisk historia. Karakteristiskt för de flesta – men inte alla – av dessa discipliner är att man 

inom ramen för dem enbart sysslar med kunskapsproduktion och inte engagerar sig i andra 

ofrånkomliga arbetsmoment i samhälleligt förändringsarbete. Det är viktigt att hålla i minnet att 

genomgripande samhälleliga förändringar endast kan åstadkommas genom ett målmedvetet samspel 

mellan åtgärder på makro, meso och mikronivåerna. Swedner (1996) menar att “Det är också 

viktigt att ständigt hålla i minnet, att alla försök att intervenera i ett socialt system i syfte att 

varaktigt eliminera brist och destruktionsproblem på individnivå måste inriktas på att attackera 

bakomliggande struktur och processproblem Att enbart försöka eliminera och reducera prolemens 

minifestationer på individnivå är otillräckligt” (s. 48) 

 

I mitt försök att systematisera problem i makro-, meso och mikronivå kan jag väl tycka att Sverige 

kommit långt när det gäller lagstiftning och fysisk integrering när det gäller skola lokalintegrering 

där särskolan har egna lokaler i de vanliga skolorna, detsamma gäller de utbildningar samhället har 

att erbjuda. Förutsättningarna finns men sedan händer det något i organisationerna som gör att de 

funktionshindrade ej får samma rätt att själva kunna bestämma vilken väg de vill gå när det gäller 

arbete. Självklart finns begränsningen i funktionshindret men den medvetenheten finns hos 

individen vilket även framgår av mina intervjuer. Om nu målet är att kunna möjliggöra för de 

funktionshindrade att själva kunna välja arbetslinjen eller daglig verksamhet måste organisationerna 

dvs skola/arbetsförmedling/kommun börja arbeta mot ett gemensamt mål och samverka för att detta 

skall kunna genomföras. För egen del skulle jag önska att båda vägarna till arbete fanns att tillgå för 

gymnasiesärskoleeleverna så att de själva kunde få välja om de vill arbetstränas eller ej. Jag anser ej 
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heller att det kan vara något fel i att alla med funktionshinder skulle kunna få möjlighet till optimal i 

det här fallet arbetsträning. Jag tycker att jag kunnat svara på mina frågeställningar och uppnått 

syftet med min undersökning. Av de områden jag lyft fram som några möjliga orsaker till att 50 % 

går till daglig verksamhet är flera där det går att fortsätta undersöka utifrån en hypotetisk 

frågeformulering som kan prövas. Eller som Nirje (2003) uttrycker det “arbetet eller 

sysselsättningen utförs i en särskild byggnad är det självfallet inte tillfredsställande om de består av 

bara ett par timmars oinspirerad aktivitet ett par dagar i veckan. Aktivering av de utvecklingsstörda 

är livsavgörande och den måste förmedla erfarenheten att det daglig arbetet har betydelse och en 

mening och följaktligen fylla en väsentlig del av dagen.” (s. 16)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 48



Referenslitteratur 
Litteraturförteckning 

Gustavsson, A (1998) Inifrån utanförskapet Om att vara annorlunda och delaktig. Stockholm: 

Johansson & Skyttmo förlag 

Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lagen Socialtjänstlagen(2001:453)   

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

Lantz, A (1993) Intervjumetodik Lund: Studentlitteratur 

Nirje, B  Söder, M(2003) Normaliseringsprincipen Lund: Studentlitteratur 

Norström C –Thunved A (1982, 1996)  Nya Sociallagarna, tionde upplagan   Stockholm: Publika 

Rosengren,  K E (1978) Sociologisk metod. Stockholm: Norstedts Tryckeri. 
Rosenqvist, J (1988) Särskolan i ett arbetsmarknadsperspektiv. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International. 

Sandvin, J T (1993) Mot Normalt- Omsorgsideologier i forandring  Oslo: Kommunforlaget 

Socialdepartementet (1989) Handikapp Välfärd Rättvisa Betänkande av 1989 års 

handikapputredning SOU 1991 46 Stockholm: Socialdepartementet 

SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt. Intervjuer med personer med funktionshinder. 

Stockholm: Statens offentliga utredningar 

SOU 1998:106  Unga i Ohälsoförsäkringen Tid för aktivitet och utveckling Betänkande av 

Swedner, H i samarbete med Swedner, G(1996) Socialt Välfärdsarbete En tankeram Liber AB 

Stockholm 

FN:s Standardregler Generalförsamlingens deklaration 1971 

Örebro läns landsting (1997) psykiatri och habilitering Rapport nr 39 från forskningskonferensen 

Människa, handikapp, livsvillkor Örebro den 9 och 10 april 1997 

 

Projekt 

Arbetsförmedlingen Göteborg Navigatören   Rapport/Utvärdering/manual 

 

Broschyr 

Daglig verksamhet Östersund   MICA 

 

Enkät 

Riksförbundet   FUB (Föreningen utvecklingsstörda barn och vuxna) Stockholm 

 Övergång skola – arbetsliv Till 47 av landets 250 kommuner 

 49



Intervjuguide 
Enkätfrågor till yrkesvalslärare  
1. Hur många elever som slutat vårterminen1998?(Underlag till intervjufråga till yrkesvalslärare) 
2. Vilket gymnasieprogram gick eleven? (Kvantitativ metod Undersökningen) 
3. Vilket arbete har eleven idag?              (Kvantitativ metod Undersökningen) 
4. Hur försörjer sig eleven?                      (Kvantitativ metod Undersökningen) 
 
Provintervjuer 5st Förberedelse 
1. Intervju Riksförbundet FUB (Föreningen utvecklingsstörda barn och vuxna) 
2. Beskriv dina arbetsuppgifter? 
3. Vilka är dina samarbetspartners? 
4. Hur ser arbetsmarknaden ut för gymnasiesärskoleeleverna? 
5. Hur ser möjligheterna ut för gymnasiesärskoleeleven att få arbete som stämmer överens med 

utbildningen? 
6. Hur ser du på de arbetsplatser som finns? 
7. Hur ser du på framtiden? 
8. Övrigt? 
 
Intervju Unga Handikappade  AF 
1. Beskriv dina arbetsuppgifter? 
2. Hur många arbetslösa har ni registrerade hos er? 
3. Hur sker första kontakten med gymnasiesärskoleeleven? 
4. Hur ser samarbetet ut med skolan? 
5. Vilka är dina samarbetspartners? 
6. Hur ser arbetsmarknaden ut för gymnasiesärskoleeleverna? 
7. Hur kan särskolans undervisning förändras för att eleverna bättre skall kunna accepteras på 

arbetsmarknaden? 
8. Vilket ytterligare stöd skulle samhället och särskolan behöva ge för att en förbättring skall 

kunna komma till stånd? 
9. Hur ser du på framtiden? 
10. Övrigt? 
 
Intervju yrkesvalslärare 
1. Hur många elever finns det på skolan? 
2. Vilka utbildningslinjer finns det? 
3. Har den här skolan någon särskild profil? 
4. Hur ser arbetsmarknaden ut för gymnasiesärskoleeleverna? 
5. Hur ser du på de arbetsplatser som finns? 
6. Beskriv ditt arbete? 
7. Vilka är dina samarbetspartners? 
8. Hur ser du på framtiden? 
 
Intervju LSS-handläggare 
1. Beskriv gången vid beviljande av daglig verksamhet? 
2. Hur ser samarbetet ut med skolan? 
3. Vilka är dina samarbetspartners?  
4. Hur ser arbetsmarknaden ut för gymnasiesärskoleeleverna? 
5. Hur ser det ut för gymnasiesärskoleeleverna att få arbete som stämmer överens med 

utbildningen? 
6. Finns det någon handlingsplan för eleven? 
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7. Deltar du i utvecklingssamtalen rörande arbete för den enskilde eleven på skolan? 
8. Hur ser du på de arbetsplatser som finns? 
9. Finns det några arbets- / praktikplatser inom stadsdelen? Beskriv dem? 
10. Beskriv hur nya arbetstillfällen skapas? 
11. Hur stort är behovet av arbetstillfällen räcker arbetsplatserna till? 
12. Finns det i så fall någon handlingsplan över skapande av nya arbetstillfällen? 
13. Vilken avdelning inom stadsdelen har det som sin arbetsuppgift? 
14. Hur ser du på framtiden? 
15. Övrigt? 
 
Intervju ansvarig enhetschef kommun 
1. Hur många särskoleelever finns det boende i kommunen/stadsdelen som i vår blir student? 
2. Har ni några praktikplatser för gymnasiesärskolan? 
3. Vet ni vilka utbildningslinjer som finns på gymnasiesärskolan? 
4. Hur ser arbetsmarknaden ut? 
5. Vad har ni för arbete att erbjuda dem när de skall ut i arbetslivet? 
6. Finns det något arbete att erbjuda som stämmer överens med deras val av linje? 
7. Om de praktiserat inom kommunen kan detta leda till arbete? 
8. Vilka är dina samarbetspartners? 
9. Hur ser samarbetet ut med skolan? 
10. Hur ser samarbetet ut med arbetsmarknaden? 
11. Finns det någon handlingsplan för hur arbetstillfällen skall skapas? 
12. Är det någon skillnad i att skapa arbetstillfällen för gymnasiesärskoleelever än för 

gymnasieelever? 
13. Finns det några idéer på hur arbetstillfällen skall skapas? 
14. Har du några idéer på hur arbetstillfällen skall skapas? 
15. Anser du att den form daglig verksamhet bedrivs på i idag är bra? 
16. Om inte vad skulle du vilja ändra på? 
17. Vad tycker om arbetsplatser där människor inom respektive bransch är handledare? 
18. Hur skulle du vilja att det såg ut på arbetsmarknaden? 
19. Övriga synpunkter? 
 
Intervju undersökningen  
yrkesvalslärare 4 st Stockholm 
1. Hur länge har du arbetat som yrkesvalslärare? 
2. Vad betyder arbete för dig? 
3. Har du utbildning som yrkesvalslärare? 
4. Hur ser du på att ….% har lönearbete utan lönebidrag av människor med utvecklingsstörning? 
5. Hur ser du på att alla gymnasiesärskoleelever får möjlighet till den öppna arbetsmarknaden? 
6. Hur kan särskolans praktik förändras för att eleverna bättre skall kunna accepteras på 

arbetsmarknaden? 
7. Vilket ytterligare stöd skulle samhället och särskolan behöva ge för att en förbättring skall 

kunna komma till stånd? 
8. Övrigt? 

 51


	STOCKHOLMS UNIVERSITET
	DAGLIG VERKSAMHET ELLER LÖNEBIDRAG
	C-UPPSATS
	Daglig verksamhet eller lönebidrag
	Abstrakt
	Innehållsförteckning
	Inledning

	Bakgrund
	Normaliseringsprincipen
	Kunskapsinventering
	Sammanfattning teori
	Definitioner
	Historisk tillbakablick och lagstiftning
	Generalförsamlingens deklaration 1971
	Socialtjänstlagen 1980 (2001:453)
	Handikapputredningens förslag 1989
	Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1994 
	Förtidspensionsutredningens betänkande 1998
	Nytt pensionssystem 2003
	Forskning och undersökningar
	Riksförbundet FUB:s undersökning

	Syfte och frågeställningar
	Metod
	Metodval
	Avgränsning
	Insamlingsmetod
	Analysmetod
	Forskningsetiska ställningstaganden
	Validitet
	Reliabilitet
	Generaliserbarhet
	Sammanfattning metod

	Resultat
	Gymnasiesärskolan Stockholm organisationen/systemet
	De olika gymnasiesärskolorna i Stockholm
	Nationellt/individuellt program gemensam/individuell kurspla
	Vilket arbete leder programmet till
	Arbetsförmedlingen Stockholm organisationen/systemet
	Hur arbetar/samarbetar skolor/arbetsförmedlingar/kommunen
	Hur gick det för eleven sedan yrkes- och försörjningsmässigt
	Hur ser framtiden ut för eleven
	Sammanfattning Stockholms arbetssätt
	Arbetsförmedlingen Göteborg organisationen/systemet
	Hur gick det för eleven arbets- och försörjningsmässigt
	Hur ser framtiden ut för gymnasiesärskoleeleven
	Sammanfattning av Göteborgs arbetssätt
	En kommunal daglig verksamhet Östersund organisationen/syste
	Sammanfattning av Östersunds arbetssätt
	Sammanfattning arbetssätt Stockholm/Göteborg/Östersund

	Analys och diskussion
	Presentation av resultaten i den kvantitativa och kvalitativ
	Jämförelse med forskningen
	Jämförelse med teori
	Makro Samhällets insatser arbete för de funktionshindrade
	Meso organisationerna Stockholm/Göteborg/Östersund insatser/
	Meso Daglig verksamhet kontra lönebidrag
	Meso Daglig verksamhet kontra lönebidrag
	Mikro Individ daglig verksamhet kontra lönebidrag
	Meso Samhällsdebatten daglig verksamhet kontra lönebidrag
	Meso Samhälleligt förändringsarbete
	Referenslitteratur
	Projekt
	Enkät

	Intervjuguide


