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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella program 

förbereder elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för yrkeslivet. Tolv lärare har 

svarat på frågor om sin syn på gymnasiesärskolans kursplaner och hur de förbereder elever för ett 

framtida yrke och livet efter skolan. Frågeställningarna i undersökningen är: Vad upplever lärare 

som styrkor och svagheter med nuvarande yrkesförberedande insatser? Vad får elever lära sig om 

framtiden av lärarna på gymnasiesärskolan? Och hur efterlevs intentionerna i skolans 

styrdokument i fråga om yrkesförberedande insatser?  

 
Undersökningen är en kvalitativ enkätstudie med öppna frågor. Lärarna arbetar på fyra olika 

gymnasiesärskolor och besvarade enkäten samt förde ett samtal kring ämnet efteråt. 

Enkätfrågorna handlar om kursplaner och hur de fungerar, lärarnas åsikter kring 

arbetsplatsförlagd utbildning, vad lärarna vet om elevens syn på den yrkesförberedande delen av 

undervisningen samt vad de anser att eleven vill veta om livet efter skolan. De två sista frågorna i 

formuläret rörde sig om vad eleven borde få veta som inte tas upp i skolan idag samt vad läraren 

skulle vilja förändra kring arbetsförberedande insatser. Efter att ha besvarat enkäten diskuterades 

aktuella frågor med lärarna. Samtalsämnen var spontana och icke-styrda. Lärarnas svar tyder på 

att lärarna besvarade enkätfrågorna utifrån sina erfarenheter av elevernas varierande grad av 

utvecklingsstörning. Resultatet visar att lärarna är relativt nöjda med särgymnasiets kursplaner på 

nationella programmet, men några antydde att kunskapskraven var väl högt ställda medan en 

annan tyckte att de var för lågt ställda. Lärarna beskriver att de väver in kärnämnen i 

yrkesutbildningen men arbetar även traditionellt med läroböcker och anser att de verkar på bred 

front med att stärka eleverna moraliskt och kunskapsmässigt inför arbetslivet. Resultatet tyder på 

att eleverna inte har för vana att utbyta och diskutera arbetslivserfarenheter sinsemellan. Lärarna 

pekar på avsaknad av APU-platser och på svårigheter att ge eleverna ett brett urval av 

praktikplatser. Lärarna vill ha mer och bättre kontakt med aktörerna på arbetsmarknaden. Studien 

berör också frågor kring de funktionshindrades situation i samhället och hur erfarenheter 

historiskt sätt har påverkat gruppen som helhet. Studien lyfter fram begränsningar som detta för 

med sig men även de möjligheter som framträder. 

 

Nyckelord 

Arbetsplatsförlagd utbildning, gymnasiesärskolan, nationella program, funktionshinder, yrkesliv.
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Förord 
 

Mitt intresse för pedagogik väcktes efter att jag själv blev förälder. Innan dess arbetade jag inom 

näringslivet med bl a administrativa uppgifter och marknadsföringsfrågor. Jag började studera 

pedagogik för tio år sedan och har vid sidan av studierna samt efter avlagd kandidatexamen 

arbetat inom förskola som förskolelärare och som lärare i grundskolans tidigare år. 

Erfarenheterna från detta ledde mig till att fortsätta studera och lära mig mer om barn i behov av 

särskilt stöd. I min studie har jag kombinerat specialpedagogiska frågor med frågor kring 

arbetslivets behov av praktisk yrkeskompetens. Efter att ha skrivit denna uppsats har jag fått ny 

förståelse för de olika aspekterna som påverkar yrkesutbildning och då särskilt för de barn och 

ungdomar som av olika anledningar avviker från mängden.  

 
Ett stort tack till samtliga lärare på de olika gymnasiesärskolorna som deltog i studien och delade 

med sig av sitt kunnande och erfarenheter. Utan Er hjälp hade inte denna uppsats blivit möjlig. 

Under skrivprocessen har aktuella frågeställningar diskuterats med två representanter från Misa 

AB Peter Hurtig och Johan Beckman. Företagets kunskaper har nyttjats och kommit till 

användning i uppsatsen. Jag vill tacka Peter och Johan för att ha intresserat sig för denna studie 

samt för tänkvärda samtal och värdefulla reflektioner. Jag vill också tacka mina studiekollegor för 

stöd och uppmuntran och min handledare Åsa Murray för förtydligande av svåra frågor. Sist men 

inte minst tackar jag min familj för visad hänsyn, förståelse och uppmuntran samt för praktiskt 

stöd och hjälpsamhet under hela studietiden. 

 

Lidingö, december 2010 

 

Maija Balodis Karlsson 
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Inledning 

En övergripande avsikt med denna studie är att få mer kunskap om hur ungdomar med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning inom gymnasiesärskolan förbereds för arbets- och yrkeslivet. 

Förhoppningen med studien är att ge bredare kunskap om lärares upplevelser av hur kursplaner 

och arbetspraktik fungerar och vad som eventuellt kan förbättras. Tolv gymnasiesärskolelärare 

fördelade på fyra gymnasiesärskolors nationella program har deltagit i studien.  

 
Idag finns inget entydigt svar på vad som ska räknas in i yrkesutbildningsbegreppet. I olika länder 

finns olika uppfattningar och yrkesutbildning har visat sig vara en oerhört mångfacetterad 

verksamhet. I fråga om hur pass omfattande yrkesutbildningen ska vara finns det inte heller 

någon entydig tolkning utan uppgifter varierar från nation till nation (Olofsson, 2000). Aktörerna 

på arbetsmarknaden, t ex kommuner och företag, kan antas bli allt viktigare i formandet av 

ungdomspolitiken. Deras agerande i sin tur inriktas och begränsas av övergripande strukturella 

förhållanden såsom ekonomiska konjunkturer och näringslivets strukturomvandling. 

Valmöjligheterna är till synes rikliga samtidigt som kvalifikationskraven rakat i höjden. Det är 

därför väsentligt att analysera de övergångsmönster från skola till arbete som framträder 

(Lundahl, 2000). 

 
För att klassas som intellektuellt funktionshindrad finns det tre kriterier som ska uppfyllas enligt 

diagnosmanualer ICD-10; DSM-IV1. I stora drag är det första kriteriet som individen ska uppfylla 

att det intellektuella funktionshindret (IQ) uppmäts till under 70, lindrigt intellektuellt 

funktionshinder bestäms till mellan IQ 55-70, måttligt till mellan IQ 35-55 och grav ligger mellan 

IQ värden IQ < 35. Det andra kriteriet som ska uppfyllas är brister i adaptiva funktioner inom två 

viktiga livsområden. Dessa kan bestå i att personen ska ha svårt att hantera och anpassa sig till 

normala krav i sin vardag t.ex. sköta sin hygien, sköta skolgång eller ha ett fungerande socialt liv. 

Det tredje kriteriet är uppvisande av dessa tecken innan arton års ålder. 

                                                      
1 För att standardisera beskrivningen och tolkningen av psykiska störningar har diagnos- och 

klassifikationssystem fastställts. De två mest välkända är DSM-IV och ICD-10. Den internationella 

klassificeringen av standarddiagnos för alla allmänna sjukdoms- och vårdinrättningars syften (ICD-

10) publiceras av Världshälsoorganisationen (WHO). DSM-IV är den diagnostiska och statistiska 

manualen för psykiska störningar.  
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Under 1970-talet introducerades nya arbetsrättsliga regler, som delvis syftade till att förbättra de 

handikappades ställning på arbetsmarknaden. Handikappinsatserna utgör idag ca 1/3 av den totala 

arbetsmarknadsbudgeten men försök att öka andelen människor med omfattande funktionshinder 

i arbetslivet har inte varit särskilt framgångsrika. Kommuner och landsting har visat sämre 

förmåga att anställa människor på heltid (Larsson, 2000). 

Bakgrund 

Här presenteras begrepp som används i uppsatsen och tidigare forskning. Något ur historik och 

skolans styrdokument finns med för att ge en bred bild av utveckling kring de handikappades 

situation från då- till nutid. Individualiseringsbegrepp samt konstruktivismen kontra positivismen 

har haft betydelse för utvecklingen för de handikappades situation i samhället.  

Styrdokument, skolan, lärande 
 
Integrering är ett begrepp som beskrivs tydligt i de olika styrdokumenten som skolan ska anpassa 

sig till t ex Salamancadeklarationen (2006). Utifrån styrdokument skapas olika krav som skolorna 

förväntas rätta sig efter och i skollagen (2002) påpekas tydligt att verksamheten ska bygga på 

respekt för människornas självbestämmande och integritet (1985:1100, 1 kap.2§). Pedagogerna 

har ansvar för att se till varje barns behov i skolan och skolan ska anpassas till elevers olika 

förutsättningar. Enligt läroplanens värdegrund ska skolan fostra framtidens demokratiska 

människor (Helldin, 2002; Skrtic, 2005). Utsagorna i läroplanen representerar kärnan i en av de 

mest accepterade inriktningarna på skolans arbete med elever (Helldin, 2002). 

 
Bedömningen av vilka barn och ungdomar som anses vara i behov av olika former av stöd är en 

direkt följd av olika diskurser i samhället (Skolverket, 2005). Helldin (2002) beskriver diskurs 

som ett sätt som människor tänker, pratar, skriver och läser. Diskurser i detta fall innebär att 

diskussionen utmynnar i ett meningsutbyte kring vad som är avvikelser från normen, eftersom 

föreställningar om det anpassade, d.v.s. det normala, har sett olika ut i olika tider och i olika 

sammanhang. Utbildningsdepartementet har t ex år 2001 noterat att det inte finns någon entydig 

definition av vilka elever som ska definieras som elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 
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2005). Kunskap och kompetens är mycket angeläget i samhället idag och betraktas som en 

rättighet men är också en nödvändighet och en skyldighet av samhällsekonomiska orsaker. 

Skolan ska och bör finna sätt att rymma alla barn oavsett begåvning och social tillhörighet då 

målet är att utbilda samtliga medborgare för att kunna klar sin egen försörjning (Dyson, 2001a; 

Skrtic, 2005). Som en följd av detta efterlyses en organisatorisk förändring inte bara i skolorna 

utan även i klassrummen som gör det möjligt för alla barn att delta på sina egna villkor (Ainscow, 

1999a.).  

 
En av de elevgrupper som karaktäriseras som elever i behov av särskilt stöd är de med psykiska 

och fysiska funktionshinder. Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning på det intellektuella 

området. Den utvecklingsstörde har en enklare och konkretare verklighetsuppfattning än andra. 

Korttidsminnet begränsar informationen från sinnena och det innebär bland annat att information, 

antingen den ges verbalt eller konkret, måste delas upp i olika led eller moment så att det inte blir 

för mycket åt gången. Den nedsatta funktionen av korttidsminnet innebär att det tar längre tid att 

lära sig. När något väl har lärts kommer det dock att finnas kvar lika länge som hos en person 

utan utvecklingsstörning (Johansson, 1994).  

 
Den frivilliga särskolan omfattar gymnasiesärskolan och särvux. Gymnasiesärskolan är till för 

elever mellan 16-21 år och har i sin tur delats in i yrkesutbildning (nationellt program), 

yrkesträning (individuellt program) och verksamhetsträning (individuellt program) (Molin, 2004). 

Det nationella programmet följer samma läroplan, Lpf 94 läroplan för de frivilliga skolformerna 

som övriga gymnasieskolan men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen 

(Skolverket, 2006). Alla program är 4-åriga och de nationella programmen är inriktade på olika 

yrkesförberedelser. Minst 22 veckor av utbildningen ska arbetsplatsförläggas. Under 

gymnasietiden ska varje elev även göra praktik på extern arbetsplats (internetkälla, Skolverket, 

u.å.). Gymnasiesärskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas 

kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. Som mål 

anges att gymnasiesärskolan ska ge en sådan grund för ett livslångt lärande att eleverna ska ha 

beredskap för den omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras 

(Skollagen, 1 kap. 5 §).  

 

 



 9 

Tidigare forskning 
 
Rosenqvist (2007) skriver att forskare inom specialpedagogiken idag strävar efter att studera 

personer i svårigheter i sin kontext och att denna tendens har blivit särskilt stark inom 

samhällsvetenskaperna. Specialpedagogisk forskning idag kan grovt delas upp i tre större 

inriktningar varav en av inriktningarna rör specifika problemområden som t ex elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Den specialpedagogiska rollen utgör en annan inriktning och 

den tredje rör studier av inklusion/integration (ibid.). Molins (2004) doktorsavhandling för en 

diskussion om innebörden i begreppet delaktighet och belyser delaktighetsrelaterade frågor inom 

den del av vardagslivet som rör skolgång för ungdomar med utvecklingsstörning. 

 
Få forskare har intresserat sig för den grupp aktörer på de politiska och ekonomiska arenorna som 

har makt att påverka övergångprocesser (Lundahl, 2000). Även Molin (2008) påvisar att det idag 

finns ganska lite kunskap om hur övergångsprocesser mellan ungdomar med intellektuella 

funktionshinder och arbetslivet gestaltar sig. Att få ökad kunskap om människors livsvillkor och 

bemötande i samhället vad gäller t.ex. delaktighet och inflytande är också ett område där det finns 

stora forskningsbehov enligt författaren. Ungdomars livsvillkor idag skiljer sig åt i flera 

avseenden (ibid.). Likväl har det skett en snabb utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet 

gentemot personer med funktionshinder under de senaste decennierna. Det krävs mer forskning i 

brytpunkten mellan mål och verklighet vilket kan ske genom studier av verkliga relationer för att 

komma förbi retoriskt formulerade mål (Rosenqvist, 2007).  

Utvecklingsstörning, handikapp, 
funktionshinder 
 
Specialpedagogik har historiskt pendlat mellan omsorg och undervisning. Från att ha varit 

inriktad mot individuella defekter har forskningen idag kommit att fokusera mer på 

samhällsrelaterade orsaker till att funktionshinder och svårigheter uppstår för funktionshindrade 

(Rosenqvist, 2007). Begreppet handikapp började användas på 1950-talet och omfattade grupper 

av vanföra2, blinda och döva. Utvecklingsstörning sågs som ett medicinskt-psykiatriskt tillstånd 

                                                      
2 Till vanföra räknades de som hade drabbats av förlamningar, barnförlamningar, sjukdomar i ben 

och leder efter tuberkulos, engelska sjukan, reumatism, amputationer, missbildningar. Barn med 

sinnesslöhet införlivades inte i gruppen handikappade (Grunewald, 2008).  
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och följden blev att utvecklingsstörda inte togs med i olika slags utredningar om handikappade. 

Kunskapen om tillståndet utvecklingsstörning och dess förebyggande utvecklades under 1950- 

och 1960-talen. I mitten på 1960-talet upptäcktes det att många personer med utvecklingsstörning 

hade tillkommande fysiska och psykiska funktionshinder och de införlivades sedermera i gruppen 

handikappade. Under 1970-talet skedde en begreppsförskjutning i termen handikapp. Från att ha 

varit bunden till individens förmåga blev termen miljörelaterad (Grunewald, 2008).  

 
Definitionen av begreppet funktionshinder har i Världshälsoorganisationens klassificeringar 

(WHO, 2001), möjliggjort en förändrad syn på innebörden av funktionshinder som relativt d.v.s. i 

mötet mellan människan och miljö, istället för absolut, d.v.s. definitivt och orubbligt. 

(Rosenqvist, 2007). Är miljön väl anpassad är handikappet mindre eller inget alls, är miljön dåligt 

anpassad är handikappet stort. Idag betecknas individens nedsatta psykiska, begåvningsmässiga 

eller fysiska förmåga som funktionshinder (Grunewald, 2008). Dock uppstår det ofta problem 

med sättet att definiera funktionshinder då det inte är säkert att ett visst kriterium utesluter ett 

annat. En kombination av olika funktionshinder kan ge upphov till en helt ny situation och behov 

av definition (Rikstförsäkringsverket, 2002). 

1800-talet – en utveckling mot differentiering 
 
Utbildning för personer med utvecklingsstörning startade under senare delen av 1800-talet. Redan 

i mitten på 1800-talet fanns det en ambition att låta barn med funktionshinder bidra till sin egen 

försörjning, utbildningen byggde därför till stor del på yrkesträning och de funktionshindrade 

skulle förvandlas till nyttiga och produktiva samhällsmedborgare (Skolverket, 2000; Berthén, 

2007; Grunewald, 2008). Undervisningen av barn med psykisk utvecklingsstörning började som 

filantropisk verksamhet. Genom att träna sinnena trodde man att barnen till en viss del kunde 

botas eller göras mottagliga för undervisning. Sinnesslöanstalter omvandlades i efterhand till 

sinnesslöskoleanstalter, men de barn som inte togs emot där kom att hamna på s.k. vårdanstalter. 

Hjälpskolan växte fram parallellt med sinnesslöskolan och var till för barn med svag begåvning 

d.v.s. psykiskt funktionsnedsättning. Så småningom introducerades ytterligare en nivå, 

svagklasser, som var till för de barn som inte ansågs passa i de vanliga klasserna. År 1897 

fastslogs det att den samhälleliga tillsynen av sinnesslöskolorna skulle skötas av en inspektör med 

medicinsk utbildning, d.v.s. en läkare. Sinnesslövården skulle fokusera på att bygga ut vårdhem 

för obildbara barn men förutom det även fortsätta med skolväsendet (Berthén, 2007). 
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Ett av de problem som behövde hanteras var sinnesslöskolornas möjlighet att identifiera vilka 

barn som skulle kunna vara möjliga att fostra och undervisa. Alfred Binet fick i uppdrag att 

utarbeta ett instrument för att bedöma vilka elever som var i behov av stöd för att tillgodogöra sig 

undervisning. Resultatet blev ett intelligenstest som började användas under tidigare delen av 

1900-talet (Svedberg & Zaar, 1998)3.  

1900-talet – arbete mot likriktning 
 
I Lgr69 finns återgivet att ”Målet för politiken på handikappområdet är att integrera 

handikappade i samhällsgemenskapen och ge dem samma livsvillkor som andra” (Skolverket, 

2005). Gruppintegration innebar att undervisningen av handikappade i specialklass eller i 

speciella grupper skulle ske i vanlig skola. Den individuella integrationen innebar, att den 

handikappade eleven skulle tillhöra en vanlig klass, där han skulle delta i olika aktiviteter. I  

Lgr 80 framhölls att skolans arbetssätt skulle anpassas till den enskilde elevens förutsättningar, 

liksom att integrering av elever i behov av särskilt stöd skulle eftersträvas (ibid.). På 1950- och 

1960- talen började institutionerna och specialskolorna runt om i landet att tömmas. I takt med att 

institutionerna avvecklades byggdes det i grundskolan ett omfattande system med särskilda 

specialklasser. Därefter har antalet specialklasser successivt minskat och alltmera ersatts av 

”individualintegrering” (Skolverket, 2005). Beteckningen individualintegrering avser en 

ytterligare undervisningsform som innebär att eleven går i en vanlig klass i grundskolan eller på 

gymnasiet men följer särskolans kursplan (Molin, 2004).  Detta ledde så småningom till en 

alltmer heterogen elevsammansättning i skolorna (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 

2009).  

 
Under 1990-talets ekonomiska kris genomfördes omfattande sparkrav i skolorna. Skolorna ställde 

krav på diagnos för att ge elever specialpedagogiskt stöd och antalet elever i särskolorna ökade 

kraftigt (Skolverket, 2005).  Målstyrning innebar förändrade krav på eleverna i grundskolan som 

även det bidrog till ökningen av eleverna i särskolan. Kunskaper och färdigheter ska inhämtas 

enligt fastställd plan och inom fastställd tid. De elever som har svårt att klara detta får enskild 

                                                      
3 Med testet spreds föreställningen att varje människa har en medfödd ”intelligens” (g-faktor) som 

kan mätas med objektiva metoder och sammanfattas i en intelligenskvot (IQ) (Svedberg & Zaar, 

1998). Kvoten mellan 65 och 70 kom att gälla för gräns mellan sinneslö och icke sinnesslö. 

Begåvningen i befolkningen har ökat från generation till annan. Orsakerna anses vara bl a 

förbättrade miljöfaktorer som ger nervcellerna bättre tillväxtmöjligheter (Grunewald, 2008).  
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undervisning. Många skolledares uppfattning är att barn i en homogen sammansättning ger bästa 

förutsättningar för en undervisning som lyckas uppnå läroplanens mål. Omvänt menar de också 

att eleverna i behov av stöd inte ska kunna störa övriga barn i deras utveckling och lärande 

(Heimdahl Mattsson & Malmgren Hansen, 2009; Skolverket, 2005). När det gällde 

funktionshindrade barn var så sent som 1995 ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna 

och landstingen oklar. År 2001 tillfördes kommunerna särskilda medel för att grundskolorna, 

särskolorna och fritidshemmen skulle kunna genomföra personalförstärkningar som gav ökade 

möjligheter för fler elever att nå målen. Lpo94 utgjorde för första gången ett inkluderande 

perspektiv i för alla skolformer gemensam värdegrund (Skolverket, 2005). 

Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 
 
I början av 1900-talet gick endast en till två procent av en årskull i gymnasiet och i början av 

1950-talet var det fortfarande bara ca 10 procent som fortsatte sina studier på detta sätt. Sedan 

1950-talet har utbildning på gymnasienivå dock expanderat (Murray, 2007). I Sverige kom den 

nya skolan med progressivistiska idéer beträffande arbetsformer och människosyn i kläm med 

den gamla realskolans (alt. lärdomsskolans) organisatoriska ramar (Svedberg & Zaar, 1998). Det 

övergripande syftet med grundskolereformen 1962 var dock att skapa en större jämlikhet i fråga 

om utbildningsmöjligheter. Även på gymnasiet skulle anlag och intressen ha en framträdande roll, 

inte elevernas sociala bakgrund, för valet av utbildning och yrke. På 1980-talet blev målet att 

gymnasieskolan skulle vara en skola för alla och att de flesta elever skulle fullfölja sin utbildning 

på gymnasienivå. Idag fortsätter nästan alla ungdomar vidare till gymnasieskolan (Murray, 2007). 

Dock har Socialstyrelsen riktat ljuset mot att många vuxna med funktionsnedsättning saknar 

gymnasieutbildning. Åtgärder behövs som gör att fler ungdomar med funktionsnedsättning 

genomgår gymnasieutbildning (Skolverket, 2010). Den nya gymansiesärskoleutredningen ger 

förslag på en ökad samverkan med arbetslivet där en lärlingsliknande utbildning föreslås. En 

särskild kursplan rekommenderas som ska ange mål för utbildningen (Nationella 

lärlingskommittén, 2010, internetkälla)4. 

Klassificering och kategorisering 
 

                                                      
4 Gymnasiesärskoleutredningen ska redovisa sitt arbete för regeringen 15 januari, 2011. 
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Helldin (2002) menar att den specialpedagogiska kunskapsbasen länge har varit starkt dominerad 

av en medicinsk vetenskapssyn. Idag har den medicinska utvecklingen tonats ner som 

förklaringsgrund inom det specialpedagogiska fältet. Den vetenskapliga synen var särskilt tydligt 

i början på 1900-talet då hjälpklasserna skapades i de svenska kommunerna. Läkarna blev 

dåtidens sorterare. Psykologin har också haft en betydelsefull roll i skolan och ett medel för 

sortering. Det finns ett inre nätverk som uteslöt motståndare till hjäpklasser. Sortering var ibland 

vetenskapligt motiverad i debatten. Differentieringen i skolan var nödvändig för en kvalificerad 

utbildning av de potentiella talangerna (ibid.).  

 
Klassificeringsfrågor och diagnosticeringsproblematik, ofta i anslutning till en introduktion av 

intelligensmätningar, beskrevs ofta i tidsskriftsartiklar skrivna på 1920-talet (Helldin, 2002). 

Dyson (2001b) menar att kategorisering är ett bekvämt och accepterat arbetssätt men det finns 

begränsade garantier för att ett särskiljande system, där vissa elever lyfts ur klasserna, ger önskat 

resultat.  Idag varnar många forskare för att idogt mätande riskerar att slå över i kontrollstrukturer 

om inte forskningen och diagnostiseringsfrågor kritiskt granskar sin egen verksamhet och 

framförallt den pedagogiska användbarheten av kunskapen (Helldin, 2002; Hacking, 1999). 

Integrering, inkludering, normalisering 
 
Normalisering innebär inte att personer med utvecklingsstörning ska bli normala utan att de ska 

ha en normal livssituation, en situation som andra inom samma områden. Molin (2004) talar om 

den stora utmaningen för skolan och samhället i allmänhet och särskolan i synnerhet, att se 

olikheter som en resurs. För att kunna möta dessa nya ambitioner i skolan ska skolan vara tydlig i 

hur dess lärare tänker om och hanterar avvikelse (ibid.).  

 
Idealet om integrering växte fram som en reaktion på den offentligt genomförda utstötningen av 

funktionshindrade under första delen av 1900-talet. Idag menar forskare att integrering är ett 

oklart begrepp som dessutom håller på att bli omodernt. Begrepp såsom delaktighet, inkludering 

och tillgänglighet är betydligt mer moderna (Tøssebro, 1999; Molin, 2004). Kampen för en 

inkluderande undervisning beskrivs av Dyson (2001a) likt en strid mellan frigörande och 

konservativa krafter där de frigörande förmågorna så gott som alltid måste stå tillbaka för 

traditionalisterna. Han åsyftar de olika sätt på vilket vi angriper olikheter där variationen i hur 

skolor bemöter skillnader bekräftar att dessa existerar, och att elever är individer med olika 

lärstilar, behov och intressen. Att skilja elever åt har i skolorna varit vanligare förekommande än 
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att förena dem. Ett fåtal lärare ansvarar för elever i behov av särskilt stöd istället för att samtliga 

lärare hjälps åt. I förlängningen handlar det dock om att ingå i ett socialt sammanhang d.v.s. att 

bli socialt inkluderad, vilket förutsätter sociala - och yrkeskunskaper samt att individen på ett 

varierande sätt bli en kapabel och aktiv medborgare i samhället med normalisering som mål. 

Dyson (2001a) anser att det finns en fara i att sättet på vilket undervisning organiseras blir för 

snäv i förhållande till att skapa en skola för alla. Detta kan orsaka marginalisering med 

exkludering som följd, kanske även efter att skolåren är avslutade. På detta sätt utgör exkludering 

i undervisningsfrågor inte bara ett etiskt, utan även ett framtida dilemma (ibid.).  

Individualism, positivism, det kategoriska 
perspektivet  
 
Positivismens grundsats är åtskillnaden mellan individen och verkligheten. Med positivismens 

starka utveckling inom vetenskaperna isoleras det vetenskapligt logiska och blir dominerande i 

utbildnings- och yrkesliv. Linjär orsak och verkan sammanhang blir med tiden ett ”naturligt” sätt 

att tänka i det moderna samhället. De oförnuftiga kan inte tävla med de förnuftiga i ett samhälle 

där vetenskapens logiska resonemang dominerar utbildnings- och yrkesliv (Helldin, 2002).  

 
Individualism i pedagogiska sammanhang kan, om den blir dominerande och isolerande, vara 

anledning till behandling av individen som orsak till problemen. Detta är känt som det psyko-

medicinska paradigmet (Clark, Dyson, Millward & Skidmore, 2004). Det blir då gärna en 

behaviouristisk teoretisering av fakta som förutsätter att verkligheten är bedömningsbar, mätbar 

och lineär på ett förhållandevis okomplicerat sätt. Åtgärder blir ensidiga och riktade mot 

individens personliga historia och inrymmer sällan etiska ställningstaganden som inbegriper 

förståelse och sammanhang. Det resoneras sällan om omvärldsförhållanden och diskussionen 

tenderar därför ofta att bli ytlig. Positivistiska relationer är fixerade, oföränderliga och inte öppna 

för diskussion (Helldin, 2002). Det kategoriska perspektivet rör forskning där en kategorisering 

av människor efter vissa egenskaper blir viktig. I detta perspektiv är det sällan problematisering 

sker och angivna underlag, diagnoser och ifrågasättanden sker sällan (Rosenqvist, 2007).  Det 

medicinska perspektivet använt inom specialpedagogisk verksamhet har inneburit att analysen av 

problemen fått en snäv individinriktat fokus. Diagnoser kan utgöra en stark legitimitetsaspekt för 

pedagogiska arbetssätt (Helldin, 2002). Dyson (2001a) summerar de historiska skeendena likt en 

kamp där vi har lärt av våra misstag och idag har en förhöjd människovänlig inställning i 

jämförelse med tidigare decennier.  
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Konstruktivism, det relationella perspektivet 

Sociokulturellt förhållningssätt 

 
Specialpedagogiska analyser kräver en komplettering där sociala och etiska synpunkter 

framträder. De moraliska preferenserna synliggörs och relateras till den politiskt bestämda 

värdegrund som skollagar och läroplaner lyfter fram (Helldin, 2002). Det relationella perspektivet 

innebär att ansträngningar görs för att se eleven i sin totala situation t ex i skolans sätt att 

organisera sin undervisning (Rosenqvist, 2007). Interaktionen med pedagogiken och 

verksamhetens utformning blir det fundamentala (Skolverket, 2005).  

 
Det konstruktivistiska perspektivet gör gällande att den sociokulturella kontexten är den inom 

vilken människor utvecklas och lär. Samspelet med andra människor låter oss ta del av nya 

lärdomar vilka efterhand blir till kunskaper hos var och en. Vygotskj menade därför att inlärning 

är först och främst en social aktivitet (Tefft Cousin, Diaz, Flores och Hernandez, 1995). Under 

den tidiga uppväxten har barnet utvecklats utifrån sin egen utvecklingszon (zone of proximal 

development) med föräldrar och nära anhöriga som har lett barnet i dess lärande, och i skolan är 

det lärarens uppgift att bekräfta det eleven redan vet för att sedan höja ribban en aning och leda 

eleven vidare i sin utveckling, s.k. scaffolding (Tefft Cousin et al. 1995). Lärande brukar skilja 

mellan formellt och informellt, antingen inom ramen för en utbildningsinstitution eller kopplat till 

arbetsplatser. Det är svårt att dra en skarp gräns mellan teoretiska kunskaper och viktiga 

yrkeskunskaper, därför att vi omsätter teoretiska kunskaper i praktisk handling och kan i 

allmänhet inte återge den kunskap som handlandet baseras på (Ellström, 2009). I sin 

verksamhetsteori menade Vygotskij bl.a. att arbete handlar om ett ömsesidigt samspel mellan 

vetenskaplig kunskap och det praktiska arbetets kunnande (Kyhlbäck, Stille och Sutter, 2009).  

 
Vygotskj upptäckte artefakters betydelse i det att de förenar mentala tankeprocesser med 

omgivningen och poängterade att en funktionsnedsättning blir en nedsättning först när den sätts i 

kontext av normalitet (Gindis, 1999). Differentieringsstrategier kan därför minska 

förväntningarna på eleverna och följdeffekten blir att eleven gör sämre ifrån sig, motivationen att 

sträcka på sig minskar och eleven tappar tron till sin egen förmåga (Ainscow, 2000b; Sternberg & 

Grigorenko, 2000). Skolan är en del av varje elevs kunskapsmässiga och personliga utveckling. 

Det är av vikt att barnens upplevelser tas med i klassrumssammanhang och i undervisningen. 

Forskarna varnar att om lärarna undviker att lyssna in och ta hänsyn till elevens befintliga 

kunskaper kommer eleverna att ha svårigheter att uppnå sin fulla potential. Kultur och 
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familjemönster samt traditioner hos både lärare och barn kan inverka på hur elever lyckas nå 

målen i skolan. Det är inte bara lärarens professionella yrkeskunskaper utan även personliga 

uppfattningar och attityder samt det material läraren använder sig av som återspeglar lärarens 

förhållningsätt och intentioner vilka formar eleverna. (Tefft Cousin et al, 1995). 

Organisationer, organisering, utveckling – ett 
paradigm 
 
Utbildningssystemet är komplext i och med att det ska kombinera och förena flera olika 

målsättningar. I dessa ingår att hantera en stor variation mellan elever på ett likvärdigt sätt. 

Utformningen och organisationen är inte detaljerad centralt utan bestäms på kommunnivå, 

stadsdelsnivå och skolnivå (Westling Allodi, 2009). En konsekvens av kommunaliseringen är att 

marknadsmodellen tillåts att dominera scenen för att skolan ska bli mer resultat- och 

kostnadseffektiv. Detta riskerar att motverka lärarens förståelseinriktade processtänkande och 

lärare arbetar hellre mot uppnående av mål istället för strävansmål (Scherp, 2003). En annan 

konsekvens är skolans förändring mot en mer teoretiskt inriktad undervisning som har gjort sitt 

till när det gäller t ex ökningen av elever i särskolan. Elever får inte samma stöd som tidigare 

inom ramen för ordinarie skolverksamhet (Skolverket, 2000). T ex har Skolverket (2010) i sin 

redovisning funnit att det finns en utbredd okunskap i skolorna om de konsekvenser för elevens 

lärande och kunskapsutveckling som olika funktionsnedsättningar medför (ibid.). För att en 

utbildning ska vara en rättighet för eleverna och förenlig med individernas värdighet bör den vara 

anpassad och inte vara av alltför rationell-byråkratisk karaktär (Westling Allodi, 2009).  

 
Lärarna uppfattas som kritiskt inställda till de reformer som ett paradigm innebär (Ainscow, 

2000a; Skrtic, 2005; Skidmore, 2004). Lärarnas arbete sker enskilt istället för i samarbete och den 

möjliga och befintliga gemensamma professionella kulturen i skolorna finns det mycket litet 

forskning om (Scherp, 2003; Daniels, Creese, Norwich, 2000). Här har individualism stått i vägen 

för samarbete, där Vygotskijs begrepp scaffolding skulle kunna sätta igång lösningsmodeller 

inom skolan och klassrummet samt inom själva undervisningsprocessen. Skolor borde stödja och 

prioritera denna process (Daniels et al., 2000; Ainscow, 2000a; Dyson, 2001b; Clark et al., 2004).  

Det organisatoriska paradigmet erbjuder inga säkra men väl möjliga lösningar (Clark et al., 2004). 
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Att iscensätta sig själv, skillnader i livsvillkor 
 
Ordet samhälle brukar förknippas med de myndigheter som administrerar lagar och förordningar. 

Samhället ansvarar för att funktionshindrade får den hjälp och stöd de behöver och skapar 

förutsättningar för ett liv i gemenskap (Lööw, 1995). Enligt Beck (1998) är individualisering en 

frigivning ur historiskt förutbestämda sociala former och bindningar och har funnits som begrepp 

sedan renässansen. Den senaste utvecklingen inom svenska välfärdssystemet omfattar dock ett 

större mått av individualisering än under tidigare decennier menar Molin (2008). Dessa 

förändringar innebär bl a en ökad betoning på valfrihet och individers eget ansvar och initiativ att 

söka hjälp och stöd. För vissa grupper av ungdomar kommer den individualiserade livsstilen att 

orsaka svårigheter. Arbetslivet har t ex blivit mer komplicerat och kravfyllt och en ökad 

internationell konkurrens har bidragit till anspråk på flexibilitet och rationaliseringsåtgärder 

(Molin, 2008).  Medarbetarna förväntas klara inte enbart utförandekompetens, utan även 

utvecklingskompetens. Det finns både individ- och gruppinriktade arbetsformer som den 

anställda ska kunna relatera till (Ellström, 2009). Bauman (2004) menar att staten i egenskap av 

samhällets exekutiva organ håller på att förlora förmågan att forma och övervaka den miljö där 

det individuella livet levs vilket blir till nackdel för individen. Dock påpekar Molin (2004) att en 

del av gymnasiesärskoleleverna i hans studie tog avstånd från att sätta sig i beroendeställning vad 

gällde samhälleligt stöd och service. Funktionsnedsättningen sätts då i förgrunden, menade de, 

istället för att framhäva den normalitet som eleverna önskade eftersträva.  

 
En annan aspekt är den nutida upplösningen av beständiga referensramar som tidigare klass- eller 

familjetillhörighet skapade vilket gör att vi blir ytterst beroende av vår egen förmåga En 

marknadsideologisk individualism ställer stora krav bl.a. i utbildning och försörjningsfrågor 

(Helldin, 2002; Dyson, 2001a, Skrtic, 2005; Beck, 1998). I Habermas teorier dyker det upp en 

tanke om att den nutida människan ska kunna ”iscensätta sig själv” för att nå framgång i 

samhället. Personer som kan göra sig hörda på ett för andra intressant sätt, tala för sig, kan 

planera sin framtida väg och sina framtida handlingar innehar den förmågan. Detta leder i sin tur 

till att om möjligheter till planering av varierande orsaker saknas, är den tryggade försörjningen i 

farozonen (Helldin, 2002). Enligt Molin (2008) menade informanterna i hans studie att en lyckad 

övergång mellan gymnasiesärskola och arbetsliv till stor del vilade på ett väl fungerande 

föräldrasamarbete (ibid.). Ett nära samarbete mellan skolan, samhället och arbetslivet är särskilt 

viktigt och ska möjliggöras genom praktik och kännedom om arbetslivets villkor. Varje elev ska 
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ges stöd vid arbetsplatsförlagd utbildning och vid utslussning till arbetslivet samt vara medveten 

om sig själv som person, sina förutsättningar och möjligheter (Skolverket, 2006, Lpf94). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella program 

förbereder elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för yrkeslivet.  

 
1. Vad upplever lärare som styrkor och svagheter i nuvarande yrkesförberedande insatser? 

2. Vad får elever lära sig om framtiden av lärarna på gymnasiesärskolan? 

3. Hur efterlevs intentionerna i skolans styrdokument i fråga om yrkesförberedande 

insatser?  
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Metod 

Detta är en kvalitativ enkätstudie där yrkes- och ämneslärare medverkar. De medverkande lärarna 

arbetar på fyra gymnasiesärskolors nationella program. Studiens inriktning är att undersöka vad 

lärarna anser om de yrkesförberedande ansatser som används i idag. I min studie jag har valt att 

fokusera på kommunala skolor. Ursprungligen planerades för fler lärarsvar men på grund av att 

yrkesgruppen visade sig vara relativt liten blev det svårt att hitta respondenter. I enkäten ställdes 

öppna frågor. Frågeformulär förlitar sig på skriftlig information som människor lämnar och i detta 

fall kommer svaren att ge information om åsikter, attityder, synpunkter och preferenser 

(Denscombe, 1998). 

 
Människor och deras institutioner kräver en annan logik för forskningsprocessen jämfört med 

naturvetenskaperna. Tolkningsperspektiv strävar efter förståelse och tolkning (Bryman, 2001). 

Enligt Thurén (1991) är även den positivistiska kunskapen osäker därför att den till stora delar 

bygger på förförståelse. Vår kunskap är till stor del tyst kunskap, som vi inte ens finner 

nödvändigt att ifrågasätta (ibid.). Även Rosenqvist och Andrén (2006) pekar på att konflikten 

mellan de båda forskningstraditionerna har tonats ned på senare tid och båda traditionerna har 

närmat sig varandra. Bryman (2001) menar att forskaren sätter in datamaterialet i en 

samhällsvetenskaplig referensram och försöker tolka andras meningsskapande. Detta måste sedan 

förstås i termer av de begrepp och teorier samt den litteratur som finns inom området och då blir 

det en tredje tolkningsnivå. Enligt Gustavsson (2000) bör samhällsvetenskaplig tolkning 

underkastas medveten reflektion och kontroll. Att tolka är således att foga ihop erfarenheter till en 

meningsfull helhet. Allt tolkningsarbete präglas av en gränsöverskridande och erfarenhetsnära 

tolkning (ibid.).  

Överväganden vid metodval 
 
Som utgångspunkt för studien valdes ett induktivt arbetssätt. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

innebär detta att forskningsobjektet studeras utan att först ha förankrat undersökningen i en 

tidigare vedertagen teori. Thurén (1991) menar att vid induktion kan man komma fram till större 
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eller mindre sannolikhet, men aldrig uppnå hundraprocentig visshet. Bryman (2001) skriver att 

precis som deduktionen rymmer ett drag av induktion, uppvisar den induktiva processen sannolikt 

ett inslag av deduktion (ibid.). En tolkningsprocess som skulle kunnat användas är det av en 

fallstudie med en kombination av öppna enkätfrågor och intervjuer. Enligt Patel och Davidsson 

(2003) är en fallstudie en beteckning som innebär att en det görs en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att ge 

en så fyllig bild av det aktuella fallet som möjligt. Om fallet är en arbetsplats kan såväl intervjuer, 

enkäter och observationer kombineras i datainsamlingen (ibid.). I det första frågeformuläret 

ställdes därför frågan om informanten var villig att ge sin tillåtelse att bli intervjuad. Denna fråga 

ströks sedermera från formuläret eftersom det bestämdes att undersökningen skulle göras enbart 

med hjälp av frågeformulär. Gymnasiesärskolor har visat sig ofta vara små organisationer med ett 

fåtal lärare. Genom fallstudiemetodik kan en mindre enhet studeras för att få kunskap om en 

helhet (Bryman, 2001). Pendlandet mellan teori och empiri resulterar i ett tänkbart sätt att förstå 

ett fenomen som sedermera slutade som en enkätstudie med öppna frågor.  

Frågeformulär med öppna frågor 
 
Jag valde att ställa öppna frågor i enkäten för att öka mitt eget lärande eftersom 

gymnasiesärskolor är ett nytt område för mig. Öppna frågor låter respondenterna själva formulera 

svaret, dess längd och innehåll. Respondenten får utrymme att uttrycka sig med sina egna ord. 

Öppna frågor lämnar utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner och passar att 

utforska sådana teman som forskaren inte är insatt i (Bryman, 2001; Denscombe, 1998). Öppna 

frågor är dock mer tidskrävande att svara på och bortfallet riskerar att öka. Dessutom kräver de 

mycket analyser vid sammanställningen (Denscombe, 1998). En kodning av svaren innebär att 

flera gånger läsa igenom utskriften för att formulera olika teman som framkommer i svaren 

(Bryman, 2001). Eftersom informanterna skrev ner sina uppfattningar, tankar och kommentarer 

på ett utförligt sätt anser jag att jag fick ett rikt underlag till de frågor jag ville få besvarade.  

Undersökningsgrupp och urval 

 
Inom undersökningens ramar vände jag mig till lärare inom gymnasiesärskolans nationella 

program inom gymnasiesärskolan. Målgruppen är vald med utgångspunkt från att de elever som 

undervisas på de nationella programmen bör ha ett IQ-värde mellan 55-70. Kontakt har tagits 
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med ett antal gymnasiesärskolor i Mellansverige. Förslag på två kontaktbara skolor gavs av Misa 

AB och studiekollegor. Övriga skolor gavs av informanterna själva. Informanterna kontaktades 

via telefon och/eller e-post. Därmed är urvalet ett snöbollsurval. Detta kännetecknas av att 

forskaren initialt får kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen 

och använder dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2001). Den 

önskvärda lärargruppen för undersökningen är relativt begränsad. I t.ex. Stockholms kommun 

finns sex särgymnasier varav fyra är kommunala. Några särgymnasier visade sig inte ha 

nationella program utan enbart individuella program eller träningsskolor, vilket begränsade 

urvalet ytterligare. Därför kan studien liknas vid en form av fallstudie eftersom lärarna kom från 

enbart fyra skolor.  

Undersökningens genomförande 
 
I april 2010 togs första kontakt med Misa AB som senare utmynnade i två möten med två av dess 

representanter. Dessa möten ledde i sin tur till avgränsningen av frågeställningar och 

samstämmighet av uppsatsämne. Förhoppning var att lärare från fem alternativt sex 

särgymnasieskolor skulle delta i studien och att enkätsvaren skulle ge en inblick i lärarens vardag 

då mönster, likheter och skillnader i lärarerfarenheter eventuellt framkommer. Ett missivbrev 

skrevs och vidarebefordrades via e-post till de skolor som jag önskade skulle delta i 

undersökningen. En enkät med tio öppna frågor sammanställdes. När de eventuella deltagarna 

gav sin tillåtelse till att fortsätta med undersökningen bestämdes ett datum för genomförandet. För 

att säkerställa en hög svarsfrekvens åkte jag till de olika skolorna för att finnas tillgänglig vid 

besvarande av eventuella frågor och för att ta emot kommentarer från respondenterna. Enligt 

Denscombe (1998) är det mycket viktigt att respondenten får instruktioner om hur han eller hon 

ska gå tillväga då en enkät besvaras (ibid.). Efter det att enkäten besvarades följde en gemensam 

reflektion kring frågorna med de deltagande lärarna.  

 
Enkäten besvarades först på en gymnasiesärskola i Mellansverige. Fem gymnasiesärskolelärare 

på det nationella medieprogrammet och programmet för handel och kontor deltog vilket tog 

mellan 20-25 minuter. Enkätbesvarandet bland lärarna avslutades med en gemensam reflektion 

och diskussion om gymnasiesärskolans utveckling historiskt sett. Ett besök gjordes dagen efter på 

hotell- och restaurangprogrammet där en lärare fyllde in enkäten och berättade i samband med det 

om undervisning av barn i behov av särskilt stöd. Informanterna på gymnasiet numer två arbetade 

på handels och administrationsprogrammet. Besöket hos dessa två lärare var något kortare, ca 45 
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minuter sammanlagt, en av lärarna behövdes på annat håll. På den tredje skolan träffade jag tre 

lärare. En lärare arbetade som yrkeslärare på hantverksprogrammet, en undervisade i teoretiska 

ämnen på omvårdnadsprogrammet och en var yrkesvägslärare, men arbetade numera som studie- 

och yrkesvägledare. Vid besöket följde ett samtal kring elevers möjligheter på arbetsmarknaden. 

Besöket tog tre timmar i anspråk. Under besöket fick jag se en film ”Ninjakoll del 2”, som 

används i undervisningssyfte och presenterar för eleven olika situationer i arbetslivet såsom 

frågor kring social kompetens och olika praktiska situationer eleven kan möta. På det fjärde 

gymnasiet träffade jag en yrkesvägslärare (studie- och yrkesvägledare). Enkäterna besvarades 

under lärarnas arbetstid. Fördelen med att som forskare vara på plats hos informanterna är att 

diskussionen som följer besvarandet av enkäterna ger en fördjupning i ämnet. Till följd av detta 

kan ytterligare information komma fram som först inte uppmärksammades eller inte ansågs som 

viktig. Således gavs en möjlighet att lägga till de nypåkomna uppgifterna efter en djupare 

reflektioner kring ämnet.   

Etiska aspekter 
 

I en humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning måste speciella forskningsetiska riktlinjer och 

krav vara uppfyllda enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (2002). Dessa krav innefattar 

informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekraven. 

 
Informationskravet gör gällande att undersökningsdeltagarna informeras om syftet med den 

aktuella forskningen och hur undersökningen i stora drag genomförs, vilket gjordes. Hälften av 

informanterna ställde följdfrågor om studien varför det då informerandes om samverkan med 

Misa AB. Alla deltagarna som fick reda på detta var positiva till kopplingen. Eftersom deltagande 

ska ske frivilligt, den s.k. samtyckarkravet, respekterades även de informanter som bestämde sig 

för att inte delta i studien. Deltagarna informerades att de uppgifter som insamlades inte skulle 

användas för något annat syfte än den aktuella studien. Deltagarna har också haft möjlighet att 

avbryta sin medverkan när som helst under undersökningen eller att lämna sina frågeformulär 

vidare till en kollega, om de har valt att göra så. Det har inte funnits något beroendeförhållande 

mellan forskaren och uppgiftslämnarna.  

 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som lagras, antecknas och avrapporteras ska ske 

på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras. De medverkande har också haft rätt 

att bli informerade om var och hur resultaten ska offentliggöras. 
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Den som medverkar i en undersökning har rätt att självständigt bestämma på vilka villkor de skall 

delta. Alla informanter fick välja om de ville besvara enkäterna med eller utan min närvaro. Med 

nyttjandekraven menas att uppgifter om enskilda personer inte får röjas eller användas för 

kommersiellt bruk eller annat än forskningsändamål. De medverkande lärarna har gett sitt 

medgivande till att använda informationen inom studiens ramar.  

Reliabilitet och validitet 
 
Bryman (2001) skriver att det kan bli svårt att på ett reliabelt sätt hänföra koder till människors 

svar på frågor som inte kodats i förväg. Det måste kontrolleras att de som kodar svaren gör detta 

på ett likartat sätt och inte ändrar kriterierna för kodning under arbetets gång (ibid.). Forskarrollen 

kan ha betydelse och hur denna blir accepterad i studiemiljön. Vid mina besök var personalen 

villig att hjälpa till samt svara på frågor och delge information. Det var flera som erbjöd sig att bli 

intervjuade. Jag upplevde mina informanter som öppna och flera uttryckte sig positivt både till 

uppsatsämnet och att få komma till tals och bli uppmärksammade. Det var flera som uttryckte sitt 

intresse av att få del av de färdiga studieresultaten. Tolkning av information kan vara 

problematisk. Forskarens förförståelse i form av teoretisk kunskap i ämnet har betydelse för hur 

informationen tolkas. En annan forskare skulle säkerligen kunna förstå informationen som gavs i 

formulärsvaren på ett annat sätt. Analys av materialet innebär även det en tolkning. En möjlig 

svaghet i studien är att urvalet av lärare som var aktuella för denna studie samt studie- och 

yrkesvägledarna var relativt litet. De informanter som däremot deltog besvarade enkäterna 

enskilt, även när de satt i grupp, diskussionen uppstod först efter att informanterna hade lämnat 

ifrån sig de enkäterna. Därmed svarade var och en enligt sin egen övertygelse i skydd av sin 

anonymitet utom de tillägg som gjordes under det avslutande gemensamma samtalet. 

 
Reliabiliteten är beroende av vår förmåga att se olika fenomen i vår omvärld och dessa kan 

förstås mot bakgrund av fenomenologins idé om att varje människa har en livsvärld, att var och 

en konstruerar en erfarenhetsbaserad värld. Tolkning utgör vårt grundläggande sätt att förstå 

världen (Gustavsson, 2000). I tolkningsarbetet är det av vikt att kunna distansera sig från 

informanten för att upptäcka ett nytt sätt att se på de fenomen som informanterna åskådliggjort. 

Tolkningen som forskaren gör är därför förankrad i litteratur och teoretiska dimensioner som 

möjligen överskrider informanternas eget perspektiv. Resultatens validitet beror därför på hur 

forskaren tolkar svaren och att dessa tolkningar ligger så nära informantens betraktelsesätt som 
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möjligt (ibid.). Med anledning av detta uppskattade jag pratstunden efter besvarandet av 

enkäterna som gav möjlighet för mig att djupare kunna förstå de aktuella lärarnas och yrkes- och 

studievägledarnas tankar och utgångspunkter. Vid frågor fanns det möjlighet att ringa 

informanten eller en kollega till informanten för att kontrollera om min tolkning av svaret var 

riktigt. 
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Resultat 

Lärarnas bakgrund   
 
Det är nio kvinnor och tre män som besvarat enkäten. Alla lärarna arbetar inom nationella 

programmet på gymnasiesärskolan. Antalet år som de arbetat inom gymnasiesärskolan varierar 

mellan en termin och 30 år. En av respondenterna undervisar i svenska, engelska, matematik, 

samhällskunskap, religion och naturkunskap och en annan inom områden såsom idrott, slöjd, 

hemkunskap, omvårdnadsämnen, musik, drama och ansvarar dessutom för APU. Några andra har 

undervisat i hemkunskap. Bland respondenterna finns vidare de som har erfarenhet av 

individuella programmet och grundsär. En av respondenterna har erfarenhet av träningsskolan. En 

deltagare är rektor sedan 2006 och två arbetar som studievägledare inom särgymnasiet idag. En 

av lärarna har arbetat i liknande verksamhet (yrkesprogram) i USA. Ett par andra lärare har 

arbetat ca ett år respektive tre år inom gymnasiesärskolan utan annan erfarenhet. Sammantaget i 

gruppen finns således kunnighet om hela särskolan.  

1. Kursplanerna i gymnasiesärskolans 
nationella program 

 
Lärarna svarar på fråga fyra ”Hur fungerar kursplanerna i gymnasiesärskolans nationella program 

enligt din erfarenhet?”.  

 
Fyra lärare är relativt nöjda med kursplanerna. De nämner vikten av samarbete med de övriga 

lärarna liksom tematiskt arbete.  

 
”Bra! Vi har specialutformade program på nationell nivå. Eleverna jobbar mycket 
tematiskt”. 

 
”Vi följer dem och samarbetar med de övriga lärarna där det tidsmässigt är 
möjligt”. 
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”De är relativt lätta att arbeta efter i och med att eleverna på gymnasiesärskolan 
har olika handikapp så anser jag att det många gånger gör det svårt att lägga upp en 
studieplan”. 
 

”De fungerar bra. De är tydliga. Kan vara svårt ibland för visa elever. Vi skriver 
om dem och presenterar för elev och förälder”. 

 
Tre lärare anser att kursplanerna måste brytas ner i moment och att svårighetsgraden därmed är 

tillräcklig.  

 
”Vi har brutit ner dem i moment som eleven skall förstå. Ibland blir de ändå för 

omfattande och för ”högtflygande” då eleverna behöver mycket tid för repetition”. 

 
”Vi måste förenkla texten så att eleven förstår”. 
 
”De har inte riktigt tagit hänsyn till elevernas olika tillstånd och fungerar inte fullt 
ut. Vägledning behövs inför upprättandet av individuella studieplaner”.  
 

En lärare anser att det borde vara mer fokus på kunskapskrav i kursplanerna. Svårighetsgraden 

borde öka. 

 
”Jag skulle vilja se mer fokus på kunskapsutveckling i gymnasiesärskolans 
kursplaner”. 

 
En lärare är missnöjd då de anser att det kan vara svårt för vissa elever att följa kursplanerna 

eftersom de behöver mycket tid för repetition. Betyg nämns här som en försvårande faktor. 

 
”Kanske lite för ambitiösa. Det skulle vara bra om vi inte behövde sätta betyg”.  

 

En lärare vill att kursplanerna ska aktualiseras. Han undervisar i medieprogrammet och berörs 

dessutom av den ålderdomliga utrustning som han måste arbeta med.  

 
”Kursplanerna bör anpassas med litteratur för särskolan och uppdateras (inrättad 
2002-07 SKOLFS:2002:3). Verktygen bör uppdateras 2010, t.ex. till digitalfoto”. 

 

Detta menar han utgör ett problem för honom och i förlängningen för eleverna eftersom de inte 

får träna på aktuell utrustning, vilket framkommer i samtalet efter att enkäterna har besvarats. 

Två av svaren rör sig kring och utgår från värdegrundsfrågor som den viktigaste uppgiften i 

skolsammanhang. Det är centralt att ha en personlig grund att stå på innan den teoretiska 

undervisningen påbörjas, menar dessa lärare. Det faktum att eleverna bör ha möjlighet att påverka 

innehållet i sin undervisning nämns också. 
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”Jag har ett förhållningssätt till eleverna innan jag går in i kursplanerna. Hur vi är 
med varandra, respekt, ansvar mm. Kursplaner är en liten del i undervisningen. Det 
är livskunskaperna som är det viktigaste i undervisningen”. 
 
”Kurserna är öppna, med det menar jag att de bygger på en helhetssyn på eleven 
t.ex. demokrati, ansvar, osv. Kurserna bygger sedan vidare på detta. Eleverna skall 
kunna påverka innehållet”. 
 

Sammanfattningsvis visar svaren att lärarna har mycket olika uppfattningar om kursplanerna i det 

nationella programmet för särgymnasiet. En av lärarna önskar mer fokus på kunskapskrav, två av 

lärarna framhåller förhållningssätt till och helhetssyn på eleven som allra viktigast, tre av lärarna 

uttrycker kursplanerna som svåra för en del av eleverna att förstå och två skulle vilja få mer hjälp 

i upprättandet av individuella studieplaner. Att kursplanerna är tydliga och lätta att arbeta efter 

uttrycks av fyra lärare. Tematisk undervisning och samarbete med andra lärare anges som 

arbetssätt av två av respondenterna. En förklaring till de olika uppfattningarna kan vara att 

eleverna är olika med varierande grad av utvecklingsstörning. 

 

2. Åsikter kring arbetsplatsförlagd utbildning 
(APU). 

 
I lärarnas svar på fråga fem ”Vad är dina upplevelser av den arbetspraktik5 (APU) som ingår i 

elevens undervisning? Vad är bra och vad kan förbättras?” framgår det att några av lärarna är 

eniga om att det är nyttigt för eleverna att komma ut i det verkliga arbetslivet och få en inblick i 

hur det fungerar. Det är nyttigt för att kunna pröva sig fram, lära sig klara arbetsuppgifter, 

utveckla sina förmågor och visa sitt kunnande. En av lärarna önskar att eleverna hade större 

inflytande i valet av arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 

 
”Jättenyttigt för våra elever att kunna komma ut i det verkliga arbetslivet”. 

”Bra. Att eleverna kan prova sig fram på arbetsplatsen, lära sig klara 
arbetsuppgifter som passar deras egna begåvningar och att de kan utveckla sina 
förmågor. Att förbättra: eleverna skulle ha större inflytande i valet av APU-plats”. 

 

                                                      
5 Inom gymnasieskolan är det rätta benämningen ”arbetsplatsförlagd utbildning” (APU). Detta 

innebär att kurser i yrkesämnen förläggs till en arbetsplats. Oftast är det på högstadiet som 

benämningen ”praktik” används.   
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”Mycket bra med APU för att få eleverna att koppla ihop teori med praktiskt 
arbete. Svårt att hitta bra arbetsplatser med bra handledare. Det är bra träning att 
vara på en arbetsplats bara för att se hur det fungerar med regler, tider, 
arbetskamrater, osv”. 

 

”Har fungerat bra eftersom vi har egen syokonsulent och har onsdagspraktik samt 
att vi har kunnat följa med som handledare”. 

 

Fyra av informanterna framhåller vikten av en bra och engagerad handledare samt nya 

arbetsplatser som kan erbjuda omväxling och ändamålsenliga arbetsuppgifter. En respondent 

skriver: 

”Det är svårt att hitta bra APU platser och bra handledare. Riklig variation bör 
finnas så att eleverna får omväxling och inte bara tror att det finns plats för dem på 
Willys och Ica. Viktigt är också att det finns arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Vi 
försöker ständigt hitta nya APU platser och handledare. Eleverna tycker det är 
roligt att vara ”ute i verkligheten”. 

 

Sju av lärarna påtalar att det finns svårigheter att hitta praktikplatser och en lärare ser en direkt 

skillnad mellan begreppen praktik och utbildning och menar att eleven inte får utbildning på 

praktikplatsen. Det finns även ett önskemål om möjlighet till ett mer flexibelt system där eleverna 

inte blev bundna till ett visst yrke bara för att de har gått en viss kurs på gymnasiet.  

 

”Särskolan har speciellt svårt att få praktikplatser (på medieprogrammet). Se 

vidare nedläggningen av samtliga medieprogram på vanliga gymnasiet”. 

 

”Att det kan vara svårt att hitta APU-platser som ”tillhör” programmet. Att 

specialutformade program inte har en speciell ”stor” kurs som kan användas på 

APU. Arbetsplatspraktik borde inte vara bundet till kurser”.  

 

”Många gånger svårt att hitta praktik. Skulle önska att det ej hette APU. Det är 

praktik”. 

 

Samhällets förståelse för personer med utvecklingsstörning bör förbättras menar en informant.  

 

”Svårt att hitta praktikplatser. Hittar man en bra handledare fungerar det oftast 
väldigt bra. Praktiken är ett sätt för våra elever att visa vad de kan. En del elever 
får exempelvis anställning på sina praktikplatser. Vi kan även hjälpa till med 
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lönebidragsarbete genom arbetsförmedlingen. Det är ett mycket bra sätt att få en 
inblick i hur arbetslivet fungerar. Man kan alltid förbättra och uppmärksamma 
samhällets förståelse för personer med utvecklingsstörning”. 

 

En lärare menar att hänsyn ska tas till arbetsplatsstrukturen såsom tider och rutiner och att 

individanpassa dessa till elevens behov blir komplicerat.  

 

”Inom Hotell- och restaurangprogrammet kan det vara svårt att hitta en APU-plats 
med tanke på elevernas olika situationer. Jag måste leta efter en plats utifrån varje 
elevs förmåga och samtidigt ha i åtanken att restaurangbranschen har sina 
arbetsrutiner, tider och personalstyrka”. 

 

En lärare svarar att skolan måste ta mer ansvar för elevens faktiska förmåga än hittills. Förutom 

den primära funktionsnedsättningen har en del elever tilläggshandikapp och skolan måste se till 

att ta ansvar för dessa och att detta kan orsaka svårigheter på arbetsplatsen som blir besvärliga att 

överbygga. Varje APU-plats måste individanpassas, enligt henne. Hon menar att det bör ske mer 

arbete i skolan för att öka handikappsmedvetandet hos eleven. En lärare har direkt erfarenhet av 

hur hans elev arbetar eftersom han ordnar praktikplatser på sitt eget företag och poängterar vikten 

av tydlig instruktion och förtroende för sitt arbete. 

 

”Det krävs av APU-läraren en förmåga att bygga varaktiga kontakter med en 
arbetsplats, förmåga till kontakt med handledaren och god kontakt med eleven för 
att kunna peppa eleven så att eleven vågar fråga när han inte förstår. Det är också 
viktigt att ha jobbat med handikappmedvetande hos eleven. Praktik är oftast bra 
men för att få ett riktigt omdöme från praktikplatsen krävs ett samarbete och tid 
med APU-läraren. Varje APU-plats måste individanpassas. Eleven måste känna 
sig mentalt förberedd. De elever som vi ser, som inte klarar av ett arbete på den 
öppna marknaden skall vara i behovsgrupp 3 eller 4 d.v.s. ha tilläggshandikapp av 
måttlig eller grav art. Det vill säga skolan måste mer ta ansvar för elevens faktiska 
förmåga än hittills”. 

 

”Jag jobbar med mitt företag tre dagar i veckan och då har jag haft en elev under 
hösten. Min erfarenhet av detta är att när eleven får tydlig instruktion och 
förtroende på sitt arbete så arbetar han mycket noggrant och han såg själv resultat 
och fick respons på en gång”. 

 

Sammanfattningsvis ger lärarna en inte helt ljus bild av sina upplevelser kring elevens 

arbetsplatsutbildning. Många nämner att det är en oumbärlig del av elevens utbildning men att det 

samtidigt finns stora svårigheter i processen. Lärarna arbetar kontinuerligt med att hitta nya APU 
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möjligheter och lyfter fram att bristen av engagerade handledare samt bra arbetsplatser är 

påtaglig. På vissa särgymnasier får lärarna praktisk hjälp av skolornas yrkesvägledare men det är 

inte alla skolor som har tillgång till detta stöd. Lärarnas synpunkter visar att den här frågan tar 

mycket tid i anspråk. Lärarnas egna funderingar på lösningar utmynnar i en önskan om en större 

variation och bredd i urval av utbildningsplatser vilket skulle göra det möjligt att ge eleverna fler 

APU-val. Ett önskemål bland några av lärarna är att arbetsplatsen bättre anpassas till elevens 

behov. En annan möjlighet är att bättre förbereda eleven för arbetsplatsen och samtidigt höja 

skolans ansvar för bemötandet av elevens faktiska kapacitet. På ett särgymnasium har lärarna löst 

APU-frågan genom egna kontakter för att tillgodose behovet av praktikplatser och lärarna själva 

agerar handledare i viss utsträckning. Där tycktes det fungera väl.  

3. Diskussion bland eleverna om 
yrkesförberedelse 

 
Fråga sex ”Hur diskuteras den yrkesförberedande delen av undervisningen bland eleverna? Finns 

det något som saknas enligt din erfarenhet?” besvarades på följande sätt. 

Fyra lärare beskriver eleverna som nyfikna och intresserade då de planerar för sin APU, är 

engagerade i sin framtid, de som ligger nära gränsen till normalbegåvade är mer oroliga, menar 

en informant. Arbetslivsfrågor tas upp i karaktärsämnen samt i kärnämnena och enligt en lärare är 

yrkesförberedelse en viktig beståndsdel i undervisningen. En berör brist på behöriga lärare i ”små 

enheter”. 

 

”Många av eleverna är nyfikna och intresserade och ser fram emot sin egen tid 

framöver gällande detta”. 

 

”Yrkesförberedande är den viktigaste sten i undervisningen. Eleverna planerar med 

läraren om hela processen: Teori och APU”. 

 

”Det tas främst upp i karaktärsämnen men även i kärnämnena. Alla är engagerade i 

sin framtid. De elever som ligger på gränsen till normalbegåvade är mer oroliga för 

sin framtid”. 

 

”Svårt med behöriga lärare när det är små enheter. Kursplanerna är dock tydliga. 

Eleverna tycker om att vara på APU. De vill känna sig som ”vanliga” elever”. 

 

Enligt en lärare förbereds eleverna hela sista skolåret för livet efter skolan. En lärare redogör för 

eleverna om regler och förhållningssätt inom sitt område, hotell- och restaurangbranschen. 
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”Vi försöker under alla fyra åren här förbereda eleverna för vuxenlivet. Det sista 

året handlar helt och hållet om livet efter skolan”. 

 

”Vi går igenom branschen och allt viktigt som eleven bör känna till ex tider, 

förhållningssätt och lydhördhet. Jag brukar ge både bra och dåliga exempel på vad 

som kan uppstå på en praktikplats. Men mest lägga vikt på att alltid visa fram 

fötterna!” 

 
Avsaknad av adekvat utrusning berörs som en yrkesförberedande svårighet av en annan lärare. En 

annan önskar fler schemalagda lektioner i ämnet. 

 

”Som medielärare har jag brist på verktyg (programvaror, hårdvaror, maskiner) för 

att kunna ge mina elever en någorlunda godtagbar utbildning inom programmets 

ramar”. 

 

”Önskvärt med schemalagda lektioner i t ex samhällskunskap”. 

 
Fyra av lärarna svarar mer noggrant på frågan hur den yrkesförberedande delen av 

undervisningen diskuteras bland eleverna. En lärare menar att detta inte är något som diskuteras i 

hennes närvaro. Hon förhör varje elev individuellt om hur arbetsplatsutbildningen har varit. En av 

lärarna anser att eleverna sällan pratar med varandra om sina upplevelser. En lärare lyfter fram att 

eleverna kan ha olika uppfattningar från en och samma praktikplats. En lärare vill diskutera vad 

som är rimliga framtidsutsikter tillsammans med sina elever. 

 

”Vet ej, då eleverna, om de diskuterar detta sinsemellan inte gör det i min närvaro. 

Kanske att alla gör en kort redovisning av sin APU, jag förhör mig om hur APU 

har varit individuellt”. 

 

”Eleverna har ämnen som arbetsmiljö och yrkesämnen i sina kursplaner. Några 

frågor finns alltid med till den nya arbetsplatsen för att söka svar på. Eleverna 

pratar sällan med varandra om sina upplevelser”. 

 

”På en och samma praktikplats har två elever olika erfarenhet. Det ena tyckte att 

det hände ingenting (var för lite att göra) den andra tyckte att det var kanonbra (fick 

göra intressanta saker)”. 

 

”Ofta har de orealistiska drömmar, då måste vi diskutera vad som är rimligt”. 
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Sammantaget har lärarna helt olika erfarenheter av det direkta erfarenhetsutbytet mellan elever 

kring den yrkesförberedande delen av undervisningen. Några av lärarna beskriver eleverna som 

förväntansfulla och nyfikna inför APU. En del av lärarna beskriver sitt eget handlingssätt och vad 

de saknar i sin egen undervisning. Elevernas diskussioner med varandra verkar inte lyftas fram av 

lärarna. Det tycks saknas diskussionstillfällen för utbyte av arbetserfarenheter elever emellan. 

4.  Vad vill eleverna veta om livet efter 
skolan? 

 
Lärarna svarar på fråga sju som tar upp elevens perspektiv ”Vad vill eleverna veta om livet efter 

skolan?”. 

 
Sju av lärarna svarar att eleverna uttrycker en stor vilja att kunna klara ekonomi och boende 

själva. De vill ha ett eget arbete, ett riktigt jobb. 

 

”De vill lära sig att bli självständiga och kunna planera och organisera framtida 

utbildningar, arbete, boende. De tänker mycket på den ekonomiska och hur man 

ska hantera detta”. 

 

”Allt. Hur blir elevernas relationer, gift, ensamstående, hos mamma pappa, 

lägenhet? Hur kommer jag att försörja mig? Vilken inkomst kommer jag att få?” 

 

”Arbete, ekonomi, boende”.   

 

”Boende, arbetsmöjligheter, egen budget”. 

 

”De har ibland svårt själva att veta vad som väntar. Alla vill ha ett ”riktigt” jobb. Vi 

samarbetar med arbetsförmedlingen”. 

 

”De vill ha riktiga jobb med hög lön”. 

 

”En del upplever att de kommer att vara påpassade efter skolan och vill klara sig 

själva”. 
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Enligt en lärare har många elever ingen tanke på att sköta sin egen ekonomi eller sitt liv. 

 
”Oftast har eleverna levt ett väl skyddat liv i hemmen. Föräldrar sköter inköp av 
kläder, tvättar, diskar, mm. Många elever har ingen som helst tanke på att ensamma 
sköta sina liv eller sin egen ekonomi”. 

 

En av lärarna svarar med att skriva ett frågetecken vilket hon förklarar med att eleverna inte 

delgett henne någon information. Även två andra lärare menar att detta aldrig tagits upp med 

dem. Två lärare svarar att eleverna inte är spontant nyfikna utan lärarna måste arbeta för att skapa 

nyfikenhet hos eleverna. 

”Vi diskuterar dagligdags ”livet efter skolan” och omkring skolan. Ibland ställs det 

många frågor men oftast inte så spontant”.  

 

”De har nog aldrig själva frågat mig”. 

 

”De är inte spontant nyfikna utan vi lärare får väldigt försiktigt skapa nyfikenhet. 

Jobbar mycket med framtiden på livskunskapslektionerna. Vad är viktigt, hur kan 

jag göra för att det skall bli si eller så… etc”. 

 

Sammanfattningsvis finns en variation i svaren även på denna fråga. En del elever beskrivs som 

pratsamma medan andra elever beskrivs leva mer i nuet utan närmare tanke på framtiden. Även i 

denna fråga kan de skiftande svaren bero på elevens olika grad av utvecklingsstörning.  

5. Vad behöver eleven veta som inte tas 
upp i skolan idag? 

 
Lärare svarar på fråga numer åtta ”vad behöver eleven veta som inte tas upp i skolan idag?”. 

Fem lärare skriver att eleverna borde kunna mer om sina egna handikapp på individnivå, ha mer 

medvetenhet och självinsikt, ökad självkännedom, vad skillnaderna är mellan en normalbegåvad 

och utvecklingsstörd, t ex. En annan svarar att det är problem med att befästa alla kunskaper.  

 

”Mer om sina egna handikapp, medvetenhet och självinsikt, sätt och strategier att 

leva med dem (detta gäller dock ej alla elever)”. 
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”Varje elev skulle behöva mer självkännedom för att kunna jobba med det som är 

viktigt för just den eleven för att ha möjlighet att tillgodose just sina behov. Vad är 

det som skiljer en lindrigt utvecklingsstörd från en normalbegåvad elev?”.  

 

”Egna liv med utvecklingsstörning. Ämnet skulle tas djupt och gradvis efter 

elevernas intressen och mognadsnivå”. 

 

”De måste ha handikappinsikt. Även om det ”tas upp” ideligen så tas det inte in”.  

 

”Jag arbetar med grunden i livet”. 
 
Tre av lärarna säger sig tro att skolan tar upp allt eller att försök görs för att täcka det mesta. 

Vikten av tillgängliga kontaktpersoner efter avslutad utbildning tas upp. 

 

”Jag anser att vi tar upp allt”. 

 

”Vi försöker täcka det mesta. Vi har ett ämne ”Livskunskap” som innefattar allt 

man kan tänka sig (ekonomi, samlevnad, hygien, fritid, jobb, känna sig själv, osv.). 

Vi försöker ta upp allt som de kan tänkas behöva. Problemet är att befästa alla 

kunskaper”. 
 

”Många blir ensamma när de lämnar skolan. Jag tror att vi täcker det mesta de 

behöver ha med sig om vuxenlivet. När skolan inte finns behöver eleverna 

kontaktpersoner att vända sig till”. 

 
En lärare svarar att det är massor som saknas. Att lära eleven klara sig i olika situationer, våga 

fråga, lära sig strategier för att klara oförberedda händelser, knep för att komma i tid, vikten av 

sociala samtal. 

 

”Massor! Det sociala livet! Hur gör man för att inte avvika i situationer som man 

inte är förberedd på. Att våga fråga när de är ute t ex och inte hittar. Att lära sig 

strategier för olika oförberedda händelser. Knep att komma i tid till skola och 

arbete. Sociala samtal kan öka trivseln i grupper mm. Det är massor!” 

 

”Blanketter, försäkringar, vad ska pengarna räcka till, stödboende”. 
 

En lärare nämner ADL-träning (anpassning till dagligt liv).  

 

”Livskunskap innehållande en stor portion ADL-träning för att så småningom ha 

möjlighet att bo och leva själva”. 
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Vid ett senare samtal framkommer det att flera av lärarna anser att det är opassande att använda 

termen ADL-träning (allmän daglig träning) på nationella program då den oftast används på 

träningsskolan. En av lärarna har inte svarat på frågan. 

 
Sammanfattningsvis framkommer i högsta grad skiftande svar i efterfrågan på lärarens 

perspektiv. Lärarna verkar måna om att eleverna ska vara medvetna om vilka begränsningar de 

har och hur de kan yttra sig. Flera lärare säger att trots mycket information kring frågor om 

utvecklingsstörning och dess följder är det svårt för eleverna att ta in och känna igen sig i 

informationen de får. Många lärare skulle vilja se mer undervisning i praktiska nyttokunskaper i 

vardagen.  

6. Vad skulle läraren vilja förändra kring 
arbetsförberedande insatser. 

 

Lärare svarar på fråga nummer nio ”Om du fick förändra något kring arbetsförberedande insatser 

i gymnasiesärskolan idag vad skulle det vara?”. 

 
Fem av lärarna nämner att de önskar fasta praktikplatser och större möjligheter för eleverna att få 

komma ut på riktiga arbetsplatser med arbetsgivare och handledare som tar hand om eleverna. En 

lärare nämner att eleverna inte orkar med tempot och att samhället mer skulle uppmärksamma 

elevernas behov av hjälp och stöd. Det är nästan omöjligt att komma in i statliga eller kommunala 

företag, något lättare på mindre företag, är denna lärarens erfarenhet.  

 

”Skolan skulle ha riktiga arbetsplatser som var knutna till varje program som 

förberedande APU därefter skulle APU-läraren skapa kontakten med andra 

arbetsplatser på öppna marknaden”. 

 

”Önskar att fler arbetsgivare skall ta hand om eleverna”. 

 

”Jag försöker lyssna på eleverna och skaffa APU platser efter deras önskemål för 

att förhoppningsvis det skall resultera i ett riktigt jobb efter en bra praktik under 

fjärde gymnasieåret”. 

 

”Större möjligheter för eleverna att få komma ut på arbetsplatsen. Mer tid för besök 

och samtal på arbetsplatserna. Eleverna orkar inte med tempot på arbetsplatsen. Det 

är snabba växlingar ute i samhället. Samhället idag bör uppmärksammas mer om 

personer med behov av stöd och hjälp. Det kan vara lättare att hitta förståelsen och 



 36 

praktikplatser på mindre företag. Statliga och kommunala företag är det nästan 

omöjligt att komma in i (observera ICA-reklamen)”. 

 

”Tidsmässigt adekvat utrustning vad gäller praktiska moment! Fasta praktikplatser 

med utbildade handledare vore en nåd att stilla bedja om”. 
 

Två lärare menar att det bör finnas mer samarbete med personer och myndigheten runt eleven, 

utbildade handledare, skolläkare och fler specialpedagoger. Användbar utrustning önskas av en 

lärare. 

”Professionell och adekvat personal utbildad inom specialpedagogiken. Mer 

samarbete med psykolog, skolläkare och andra myndigheter som har kontakt med 

eleverna”. 
 

Denna lärare har arbetat i USA. Hennes erfarenhet är ett tätt samarbete av professionella personer 

kring utvecklingsstörda elever. Yrkesprofessionella arbetar med eleverna på Training Centres 

eftersom det inte finns någon motsvarighet till gymnasiesärskolan i USA vilket framkommer i 

samtalet efter enkätens ifyllande. 

 
En vill se friare praktikplatsutbud som inte är knuten till kurserna och en annan fler tillfällen till 

studiebesök på olika arbetsplatser. 

  

”Friare och om det inte går, så bundna till en eller flera kurser”. 
 

”Schemalagda lektioner med studiebesök till olika arbetsplatser och 

samhällsinstanser etc”. 

 
Arbetslivet och skolan går inte hand i hand menar en informant. Färre kurser, mindre mål och mer 

grundläggande yrkesmetodik är hans önskemål. 

 

”Färre kurser och mindre mål. Betydligt mer grundläggande. Vidare anser jag att 

skolan och arbetslivet inte alla gånger går hand i hand. Skolan borde lyssna mer på 

arbetslivet (föra dialog) och sätta målen mer efter branschen och inte tvärtom. En 

annan insats som jag tror på är att få ut lärare på restaurangpraktik. Om 

restauranglärare skall undervisa om branschen så anser jag att de också måste vara 

en del av den. I en ständigt föränderlig värld (samhälle) behöver lärare också 

förändras med den men inte bara i teorin eller pedagogiska utvecklingar och 

fortbildningar utan även yrket i branschen”.  

 
En lärare skulle vilja ha mer samarbete elever emellan där de som kan mer hjälper dem som kan 

mindre. 
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”Elever jobbar med varandra så att de kan hjälpa varandra i större utsträckning. En 

har mer erfarenhet och intellektuellt sinne och hjälper den andra. I grunden kallas 

det för ”mästerlära” inom det praktiska yrket”. 

 
En av gymnasiesärskolorna ordnar egna APU-platser och respondenten tycker att det är en bra 

lösning.   

 

 ”På min arbetsplats tycker jag att vi arbetar bra kring dessa frågor”. 

 

 
Sammanfattningsvis tycks skolornas kommunikation med aktörerna på arbetsmarknaden inte vara 

vad de borde. Lärarna belyser detta faktum från olika synvinklar och olika perspektiv. Ska 

arbetsplatsen anpassas till eleven eller ska eleven anpassas till arbetsplatsen? En lärare anser att 

skolan bör lyssna mer på arbetslivet och utgå ifrån yrkeslivets behov. Även lärare borde komma 

ut och arbeta i den aktuella branschen för att få praktisk erfarenhet och kunskaper. En annan 

lärare menar att eleven borde bemötas med större förståelse, i synnerhet kommuner och landsting 

borde vara mer öppna och tillmötesgående i att kunna hjälpa till med praktikplatser. Lärarna 

ställer sig frågan om eleven ska ha ännu mer arbetsförberedande undervisning i skolan. Ska fler 

lärare göra arbetspraktik på arbetsplatser där elever har sin APU? Ska eleverna samarbeta mer 

och hjälpa varandra? Lärarna är innovativa i sina förslag till lösningar med syfte att ge eleverna 

en bättre APU. 

Samtal efter enkätens besvarande 
 
Under denna rubrik kommer det att återges något från de samtal som utmynnade på de olika 

skolorna i samband med mitt besök. Samtalsämnen och samtalen var spontana och icke-styrda. 

 

Särskolans kunskapskrav 

Lärarna på en skola säger att det finns ingenting som de anser vara fel, alla har sin plats och gör 

sitt, atmosfären i skolbyggnaden och runt lärarna är tillåtande och lugn. Lärarna på ett av de 

besökta gymnasierna har fått höra att det är mycket omvårdnad och mys och för få krav i 

utbildningen. De anser att kritiken till stora delar är obefogad. Utbildningen i denna skola 

anpassas alltid till elevens förmåga, någon elev nosar redan på gymnasiematematik medan en 

annan räknar lågstadiematematik. Det finns öar av kunskaper och begåvning hos eleven men det 
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är mer ont om broar som förenar dessa kunskapsöar, menar lärarna. Eleverna har krav på sig och 

de har också en bra undervisningsnivå, berättar lärarna vidare, men hänsyn ska tas till eleven och 

möjligheten som läroplanen anger i mål att sträva mot. Betygsstegen innehåller inte icke-godkänd 

eller mycket väl godkänd. Lärarna berättar att det kommer att bli stora förändringar från år 2013 

och betyg kommer att sättas redan från grundsärskolan. En av särgymnasieskolorna är med i ett 

EU-projekt ”Commenius” som möjliggör utbyte inom ett antal EU-länder och har som mål att 

främja samarbete mellan europeiska skolor, utveckling, språkinlärning och kulturellt utbyte. 

Frågor om lärarens villkor togs upp då lärarna var ense om att yrkets status har sjunkit efter 

decentraliseringen. Lärarna har fått mindre mandat att arbeta utifrån sin egen övertygelse och 

erfarenhet, menade några av lärarna. 

 

Den pedagogiska praktiken 

En lärare berättar att han föredrar att arbeta konkret med olika material inom sitt 

utbildningsområde hantverk, teori blir praktik. Problem såsom ”vad ska jag lösa för att det ska 

funka” är ett ypperligt sätt att lära sig nya kunskaper. Medan eleven arbetar praktiskt lär den sig 

många moment inom t ex matematiken. Det blir ett utmärkt tillfälle att lösa problem inom 

konstruktion, dimensioner och form så som hur mycket virke som kommer att gå åt och hur räta 

vinklarna behöver vara, höjd, bredd men även kännedom om olika material och verktyg. Det 

krävs noggrannhet och precision, ett slarvigt arbete blir inte godkänt och måste göras om. En 

lärare som arbetar på medieprogrammet är mer beroende av tidsenligt och modernt material för 

sin undervisning, något som inte kan tillgodoses pga bristande ekonomiska resurser. De flesta 

elever fungerar bra i skolmiljön men en tydlig begränsning är förmågan att ta egna initiativ, vilket 

är ett problem som tas upp vid flera besök. En lärare berättar att många elever måste instrueras 

kontinuerligt om nästa steg i utförandet av arbetet för att det ska flyta på. Social kompetens är 

även det en faktor som många lärare måste arbeta med. Det är inte ovanligt att elever uteblir från 

lektioner eller helt låter bli att komma till gymnasieskolan. Lärarna försöker, men misslyckas 

ibland att återföra eleven till skolan. 

 

Information om utvecklingsstörning 

Hur ska eleverna informeras om sin utvecklingsstörning och hur ska de få kunskap om det som 

skiljer dem från andra? Att drömma om framtida yrken måste man få kunna göra, säger lärarna, 

men vad är möjligt för var och en? Det är tufft för lärarna att berätta, de måste hitta rätt vokabulär 

och använda sig själva som exempel (t.ex. jag vill också vara astronaut, men jag kommer aldrig 



 39 

att bli det), och tufft för eleverna att höra, men skolan måste ta tag i dessa frågor. En annan lärare 

säger att hennes elever inte förstår varför de måste gå i särskilda grupper och inte kan undervisas 

tillsammans med de övriga eleverna på det ”vanliga” gymnasiet. Det blir då hennes uppgift att 

upplysa om skillnader mellan normalbegåvad och utvecklingsstörd, men det finns elever som 

ändå inte tar in detta eller vill kunna förstå. IQ-tester görs i samband med att eleven föreslås börja 

i särskolan men sedan sker ingen ytterligare testning förrän eleven slutar gymnasiet, och då sker 

det om han/hon så önskar, berättar en annan lärare. Elevens utsatthet i samhället berörs, frågor 

kring ekonomi togs upp. Eleverna måste göras medvetna om konkreta situationer som de möter i 

vardagen. Måste eleverna ha en god man, frågar sig lärarna på en gymnasiesärskola. Praktiska 

saker som ifyllande av blanketter, tecknande av försäkring, ansökan om och lån och faran med att 

köpa t ex resor på avbetalning informerar de om. Elevernas föräldrar är inte alltid kapabla att 

delge sina egna barn sådan information, säger de berörda lärarna.  

 

Arbetsplatsförlagd utbildning 

Ett särgymnasium har ordnat egna praktikplatser i form av kontakter med arbetsgivare inom den 

egna lärar- och bekantskapskretsen. Samband mellan teori och praktik kopplas till en dags praktik 

i veckan vid förskola, dementboende, äldreboende, liten konsumbutik och bilverkstad. På detta 

sätt har skolan alltid tillgång till APU-platser och kan utnyttja dessa efter egna behov. Lärarna 

kan själva följa med och agera handledare på arbetsplatsen och det är lätt att ordna praktikplatser t 

ex på lärarens egen lunchrast. En lärare har egen snickarfirma inom fastighetsvården där han 

utöver sitt lärararbete i skolan två dagar i veckan undervisar elever i yrket. En annan lärares make 

driver en liten bilverkstad och skolan har på detta sätt skapat praktikplatser på eget bevåg.  
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Metoddiskussion 
 
Val av informanter skedde utifrån yrkesgruppen ämnes- och yrkeslärare på olika nationella 

program i gymnasiesärskolan. Det visade sig vara enklast att få tillträde till skolor vars rektorer 

var intresserade av projektet. En yrkesvägslärare som numera arbetar som studievägledare 

kontaktades separat efter ett tips. Jag försökte använda alla råd och uppslag för att söka efter 

möjliga informanter. Flera av informanterna som kontaktades hörde aldrig av sig varför sökandet 

fortsatte ytterligare. Några hörde av sig efter att missivbrevet skickades ut, men det visade sig inte 

vara någon garanti att de besvarade formuläret.  

 
En strategi som visade sig vara mycket framgångsrik var att komma ut och vara med under tiden 

frågeformulären besvarades. Dels var det intressant för oss att träffa varandra, dels kunde frågor 

besvaras under arbetets gång och jag kunde ta emot synpunkter på enkäterna. Alla uttryckte dock 

inte sitt intresse av att få besök av mig trots att jag erbjöd det. Det var intressant och spännande 

att få kommentarer på formuläret. Några informanter menade att det var roligt att bli 

uppmärksammad som yrkesgrupp, någon tyckte att enkäten innehöll en del knepiga frågor och 

vederbörande sa sig skulle kunna skriva en bok i ämnet. En annan menade att det var lagom antal 

frågor och en annan hade kunnat tänka sig någon fråga om elevens sociala kompetens. 

Sammanlagt besökte jag fyra gymnasiesärskolor. Det var relativt svårt att hitta respondenter. 

Yrkesgruppen visade sig vara mindre än vad jag från början hade förstått men jag blev väl 

mottagen när jag väl kom och det blev en hel del intressanta samtal och inblickar i ämnes- och 

yrkeslärares vardag.  

 
Frågeformuläret var ett nytt sätt för mig att arbeta och jag fick upp intresset för det utifrån 

kursens pilotstudier som gjordes tidigare på hösten. Det visade sig också vara ett bra sätt att 

komma in i ämnet och få veta mycket av många, speciellt eftersom området var helt nytt för mig. 

I början av arbetet blev jag orolig att informationen inte skulle räcka till och att 

informationsluckorna skulle bli för stora, men sista frågan visade sig sammanfatta ämnet och 

täcka in en stor del av det som måhända inte kom med i början.   
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Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur lärarna på gymnasiesärskolans nationella program 

förbereder elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för yrkeslivet. Följande frågor 

ställdes. ”Vad upplever lärarna som styrkor och svagheter i nuvarande yrkesförberedande 

insatser?”, ”Vad får elever lära sig om framtiden av lärarna på gymnasiesärskolan?” och ”Hur 

efterlevs intentionerna i skolans styrdokument i fråga om yrkesförberedande insatser?”  

 
Svaren belyser de olika elevernas situation utifrån en varierande grad av utvecklingsstörning. Av 

resultatet att döma är relationen till arbetsmarknaden komplicerad eftersom lärarna inte har någon 

given strategi att möta den. I de följande kommer jag att undersöka närmare vilka verktyg som 

särgymnasier har till sitt förfogande och de begränsningar som de möter. Först kan det dock vara 

befogat att nämna något om begreppen utvecklingsstörning, handikapp och funktionshinder. 

Sedan tar jag upp skolans pedagogiska arbetssätt. Till sist i resultatdelen behandlas de 

intellektuellt funktionshindrades livsvillkor i samhället.  

 

Funktionshinder, handikapp och utvecklingsstörning som begrepp 

 
När undersökningen hade påbörjats visade det sig att det uppstod en viss förvirring vid 

användandet av begreppen. En lärare på en skola tyckte t ex att det inte fanns någon anledning att 

säga något annat än att eleverna var utvecklingsstörda, för det var ju deras faktiska tillstånd, 

enligt henne. En annan informant hade svårigheter att förstå skillnaden mellan handikapp och 

intellektuellt funktionshinder och tyckte inte att det var av vikt att skilja på begreppen. Även i 

litteraturen används begreppen omlott och det gjorde att jag övergav diskussionen av begreppens 

innebörd och betydelse på ett tidigt stadium i studien. I uppsatsen återkommer begreppen såsom 

de återges i litteraturen. Bergeskog (2002) skriver att internationellt förutsätts undersökningar om 

befolkningen med funktionshinder riktas till jämförbara grupper av människor. Det är av vikt att 

en enkel fråga om funktionshinder fångar upp de olika aspekterna så att undersökningar verkligen 

återspeglar en homogen grupp och att urvalsfrågorna utformas noggrant. Rätta urvalsfrågor 

förenklar och avgör om vederbörande tillhör målgruppen eller inte. 1996 gav Förenta nationerna 
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riktlinjer för hur ICIDH kan användas (ibid.)6. Enligt Riksförsäkringsverket (2002) råder det 

ingen enighet om vad som är funktionshinder och hur ”personer med funktionshinder” ska 

definieras eftersom det ofta handlar om gradskillnader. Avgränsningsätten används på olika sätt 

inom politiken och forskning och kunskapen är beroende på vad den ska användas till. Vare sig 

funktionshinder eller handikapp låter sig fångas i enkla definitioner (ibid.). 

 

Lärande i skolan 

 
Enligt läroplanen är det skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på ett nationellt och 

specialutformat program på gymnasiesärskolan ska ha nått så långt i förhållande till de angivna 

målen, som de individuella förutsättningarna medger (Skolverket, 2006, Lpf-94,2 kap. § 2.1). 

Rosenqvist (2000) påvisar att läroplaner har nästan alltid skrivits med en sorts 

normalprestationselev för ögonen. Samtidigt har anvisningarna talat för ett tillrättaläggande av 

undervisningen så att alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig stoffet (ibid.). De flesta av 

lärarna i studien verkar relativt nöjda med gymnasiesärskolans kursplaner även om flera av 

lärarna menar att kursplanerna måste brytas ner i moment för att kunna göras begripliga för 

eleverna. Ett par av lärarna anser att normer och värden är den viktigaste grundstenen i 

undervisningen och en lärare anser att färre kurser och mindre mål skulle frigöra mer utrymme 

för yrkesgrundläggande kunskaper. Enligt Berthén (2007) lever traditionerna kvar från särskolans 

tidigare framväxt som belyser lärarnas inställning till att eleverna inte får utsättas för alltför höga 

krav i teoretiska ämnen såsom läsning, skrivning och räkning. Elever möter inte och använder 

inte litterära texter i någon större omfattning i grundsärskolan t.ex. (ibid.)7. Det överensstämmer 

med en av informanterna i studien som menade att kursplanerna bör anpassas med litteratur 

avsedd för särskolan. Lärarna tycks dock lägga olika stor vikt vid målen i kursplanerna eftersom 

en annan av informanterna ansåg att elevens kunskapsnivå i gymnasiesärskolan borde kunna 

utmanas mer.  

 

                                                      
6 Den första classificeringen av funktionsnedsättning i ICIDH (International Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps) utkom 1980 och utgör grunden för de flesta 

undersökningar som gjorts på området. De motsvarande svenska begrepp som används är 

funktionsnedsättningar, funktionshinder och handikapp (Bergeskog, 2002).   

7 Kursplanerna för grundsärskolan reviderades 2002 för att närma sig grundskolans kursplaner 

(Skolverket, 2005). 
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Sätten att undervisa i de teoretiska ämnena på särgymnasienivå verkar variera mellan de fyra 

deltagande skolorna. Några av skolorna väver in teoretisk undervisning i praktiska göromål men 

arbetar även utifrån traditionella metoder med läroböcker. En lärare nämner att enligt hans 

erfarenhet borde elevernas interaktion med varandra och samarbetsmöjligheter utnyttjas mer än 

det görs idag, Att låta den elev som är kunnigare hjälpa andra vore en pedagogisk möjlighet som 

borde utnyttjas i högre grad. I studien framkom att elevernas erfarenhetsutbyte sinsemellan 

verkade sparsamt t.ex. när det gällde utbyte av upplevelser kring arbetsplatsförlagda utbildningar. 

Även en annan av lärarna i studien önskar mer tid för ”sociala samtal”. Därför vore det lämpligt 

att lägga mer betoning på det sociokulturella lärandet.  Enligt Ainscow (1999b) är användningen 

av elevernas potential en resurs för gemensamt arbete i klassen och blir därmed ett kraftfullt 

medel för att stödja alla elever i klassen. Eleverna kan uppmuntras på ett milt och försiktigt sätt 

att tänka högt vilket ytterligare ökar dynamiken och det gemensamma lärandet i gruppen. Detta 

tankeutbyte kan antingen ske i helklass eller i mindre grupper (ibid.).  

 
Några av informanterna i studien menade att eleverna aldrig delger dem någon information om 

sin vardag. Berthén (2007) har i sin avhandling funnit att i särskoleundervisningen tränades 

elevernas förmågor att vänta, inte störa andra och inte tala utan tillåtelse (ibid.). Eleverna 

påverkas naturligtvis på olika sätt av sina funktionshinder men om uppfostringsinslagen i 

grundsärskolan varit ofta förekommande, kan de påverka eleven och förklara det fortsatta 

beteendet av tystlåtenhet på gymnasiesärskolan. En av informanterna svarade att hon förhör sig 

individuellt med varje elev om hur den arbetsplatsförlagda utbildningen har fungerat. Några av 

informanterna nämner att de måste arbeta mycket med eleverna för att de ska våga fråga och visa 

fram fötterna, eftersom lärarna inser det väsentliga i att lära eleven att utveckla sin 

initiativförmåga för tillämpning i arbetssituationer. Detta kan räknas till en av de verktyg som 

lärarna använder för att förbereda eleverna för yrkeslivet. 

 
Lärarnas gemensamma arbete i arbetslag kommenterades av ett par av lärarna. De samarbetar när 

det är tidsmässigt möjligt och använder sig då av tematisk undervisning. På en av skolorna finns 

det kollegialt samarbete kring den arbetsplatsförlagda utbildningen. Lärarna nämnde dock inte 

samarbete i någon större utsträckning varken i besvarandet av frågorna eller i samtalet efteråt. I 

de grupper där det var flera lärare som samspråkade fanns det många olika uppfattningar i fråga 

om elevers lärande. De lärare som undervisade i kärnämnen hade inte lika mycket erfarenhet av 

yrkesläraruppgifter och undervisning i karaktärsämnen. Jag upplevde att ämnesläraruppfattningar 

kom lite i skymundan i gruppdiskussionerna.  

 



 44 

Svagheter i relation till yrkesförberedande insatser, intentioner i 
skolans styrdokument. 

 
I undersökningen tillfrågades gymnasiesärskollärarna på de nationella programmen om svagheter 

och styrkor i yrkesförberedande insatser. Lärarna nämnde i huvudsak följande svagheter: 

 
• Svårigheter att hitta bra arbetsplatser. 

• Svårigheter att hitta bra och engagerade handledare. 

• Hinder i att hitta nya arbetsplatser som kan erbjuda omväxling och ändamålsenliga 

arbetsuppgifter. 

• En önskan om bättre förståelse i samhället för personer med utvecklingsstörning. 

• En lärare nämnde brist på adekvat och tidsenlig utrustning i undervisningen. 

• Elevernas begränsade möjligheter till fria val och inflytande över sin APU-plats. 

 
Enligt Olofsson (2000) är en ofta återkommande kritik från aktörerna på arbetsmarknaden att 

yrkesutbildningarna inte uppdateras tillräckligt snabbt för att uppfylla aktuella kompetensbehov 

på arbetsmarknaden. Ytterligare tung kritik mot statliga utbildningar har varit att de inte i 

tillräcklig grad anpassar innehållet till företagens behov. Svensk politik på 

yrkesutbildningsområdet uppmuntrar dock arbetsmarknadens parter att vara med och påverka 

utbildningens inriktning och utformning samt sträva efter att skapa förbindelser mellan 

yrkesutbildning och teoretiska utbildningar. I praktiken är yrkesutbildning dock fortfarande en 

splittrad och oordnad företeelse. En förklaring kan vara att det finns flera olika uppdragsgivare i 

form av stat, kommuner och olika företag (ibid.). Det är därför oväntat att en av respondenterna i 

studien påpekar att det är nästan omöjligt att få praktikplatser på statliga och kommunala företag. 

Detta påstående finns det dock stöd för i litteraturen. Larsson (2000) påpekar att kommuner och 

landsting har visat sämre förmåga att anställa människor på heltid. Detta trots att kommunerna 

har ett ansvar enligt § 21 i socialtjänstlagen att bereda arbete åt handikappade (ibid.).  

 
Rörligheten mellan särgymnasieskolan och arbetsmarknaden försvåras av trögheten i att bereda 

elever arbetsplatsförlagd utbildning. Det finns en känsla av otillräcklighet hos läraren, t.ex. när en 

av lärarna inte har tillgång till aktuell utrustning i sin undervisning. En annan lärare önskar ägna 

mindre tid åt kurser och kunskapsmål och mer tid att åt undervisning i grundläggande 

yrkeskunskaper. Många av lärarna i studien kände osäkerhet i sättet de borde arbeta för att öka 

elevernas möjligheter på arbetsmarknaden. En del av lärarna vädjar till samhället om insikt och 

förståelse för utvecklingsstörningens begränsningar.  
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Bristen i kommunikationen med aktörerna på arbetsmarknaden gör elevernas inflytande i val av 

arbetsplatsutbildning enligt läroplanens mål svår att uppnå. De svårigheter som lärarna upplever 

ställs i relation till skollagen som anger att enligt de demokratiska principerna som omfattar alla 

elever skall dessa vara delaktiga samt ha ett reellt inflytande på utbildningens utformning 

(Skolverket, 2006, Lpf 94, 1 kap.2 §,). En svårighet är att kopplingen mellan ett visst 

yrkesprogram och motsvarande arbetsmarknadsutbildning enligt lärarna är stort vilket gör att 

flexibilitet vid val av praktik alltjämt blir svår att uppnå. Lundahl (2000) skriver att även om 

ungdomar anser att de gör aktiva och väsentliga val är deras valmöjligheter betingade av de 

rådande arbetslivs- och yrkesstrukturer. Dagens samhällsaktörer gör överväganden och utvecklar 

strategier som bildar strukturella förutsättningar för t.ex. ungdomar, föräldrar och kommunala 

handläggare (ibid.).  

 
Förändrad kommunikation mellan aktörerna på arbetsmarknaden och gymnasiesärskolorna skulle 

kunna ge positiva villkor för förändring och utveckling enligt min uppfattning. Aktörerna borde 

samarbeta med gymnasiesärkskolorna i att bereda lämpliga praktikplatser och även visa större 

initiativ i utformande av arbetsplatsförlagd utbildning. En av lärarna i studien berättade om egna 

erfarenheter av att ha handlett elever på sitt eget företag i fastighetsbranschen. Tydlighet i 

instruktioner och förtroende i det egna arbetet resulterar ofta i noggrant utförda arbetsuppgifter 

vilket, enligt min mening, borde lyftas fram för de aktörer som står i beredskap att erbjuda 

arbetsplatsförlagd utbildning. Idag finns det inga svenska aktörer som tillhandhåller 

företagsutbildningar för gymnasiesärskolelever. I Danmark finns det t.ex. ett företag som har 

inriktat sig på utbildning av ungdomar med Aspergers syndrom. Företaget heter Asp IT och har 

utvecklat ett treårigt utbildningsprogram utifrån elevens behov och förutsättningar, med speciellt 

fokus på elevens läggning för data och IT. Undervisning sker i små grupper under tydliga 

instruktioner och med fasta rutiner. Företaget samarbetar med autismföreningar och Danmarks 

utbildningsdepartement (internetkälla, Asp IT, u.å.).  

 
En lärare i studien kommenterade att skolan behöver ta mer ansvar för elevernas faktiska förmåga 

än hittills och då infinner sig frågan om skolan idag missar att se till elevens reella behov. Om så 

är fallet kan det även finnas anledning att beakta önskemålet hos en annan av informanterna om 

närmare samarbete mellan psykolog, skolläkare och myndigheter. Resultatet kring en utebliven 

samverkan kan ha som följd att APU-lärarna inte alltid medvetandegörs om elevernas olika 

tillstånd och tilläggshandikapp och vad dessa eventuellt kan föra med sig för konsekvenser. 
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Verktyg inför framtiden, styrkor och motsägelser 

 
Lundahl (2000) skriver att svensk gymnasial yrkesutbildning inriktar sig på relativt breda 

yrkesområden och enligt Larsson (2000) är det av stor psykosocial betydelse att arbetstagaren 

känner att arbetsuppgifterna är i nivå med den egna förmågan (ibid.). Övergångsprocessen mellan 

skola och yrkesliv är en stor anpassning och omställning för varje elev. Det är ett pussel för 

lärarna att matcha viljor, förmågor och möjligheter. Enligt lärarna är arbetsplatsutbildning en 

nödvändighet för eleverna och när arbetsplatsen och handledaren kan erbjuda en lärorik och 

stimulerande miljö anpassad till elevens behov är den arbetsplatsförlagda utbildningen ovärderlig 

och utgör således en styrka. Eleverna beskrivs som nyfikna, de önskar ett riktigt jobb och har 

förväntningar på sin arbetsplatsförlagda utbildning.  

 
Flera lärare nämner att eleverna inte vill vara påpassade utan eftersträvar att kunna klara sig 

själva, vara självständiga och känna sig som vanliga elever och ungdomar. I lärarsvaren finns 

dock en tydlig ambition att förbättra informationen till elever om deras handikapp samt delge dem 

olika strategier i att kunna leva med dessa. Detta kan räknas till ett av de verktyg som lärarna 

anser är viktiga för eleven att ha med sig ut i livet. Enligt Lpf-94 (skollagen 1 kap.§ 5) ska 

gymnasiesärskolan arbeta utifrån varje elevs förutsättningar och enligt 2 kap. § 2, ska eleven vara 

medveten om sig själv som person, sina förutsättningar och möjligheter. Här visar sig det 

motsägelsefulla i att lärarna skulle vilja utöka tillfällen för information om funktionshinder i 

undervisningen, eftersom de ansåg att det borde underlätta för eleven bl.a. i det sociala samspelet, 

anpassning till arbetsplatskulturen, omställning av orealistiska förväntningar osv. Många av 

eleverna vill dock inte låtsas om, och i vissa fall låter de bli att ta in, informationen, enligt lärarna. 

Barron (2000) skriver att dagens funktionshindrade ungdomars situation måste förstås mot 

bakgrund av att socialiseringen förmedlar att de är som andra (icke funktionshindrade), men ändå 

inte (ibid.). 

 
I Molins studie (2008) påvisas ungdomarnas irritation över att de förväntas leva efter och anpassa 

sig till vissa villkor enbart för sina funktionshinders skull trots att många av ungdomarna är 

mycket väl medvetna om sitt funktionshinder och sina tillkortakommanden. Ungdomarna vägrade 

att ge upp striden om ett ”vanligt liv” (ibid.). I sin rapport ställer Skolverket (2005) frågan vilket 

underlag den enskilde läraren och eleven egentligen är i behov av för att tillsammans förstå hur 

elevens utveckling bäst kan gynnas. Diagnostisering för med sig ett kategoriserande bemötande 

och konsekvenser för elevens självbild (ibid.). Larsson (2002) ställer frågan vilka faktorer det 

egentligen är som underlättar och vilka det är som hindrar gruppens integration respektive leder 
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till exkludering på arbetsmarknaden. Den individuella nivån riktar blicken mot hur elever 

uppfattar sin livssituation, på organisationsnivå blir skolans policy och arbetssätt det centrala och 

på samhällsnivå riktas uppmärksamheten mot samhälleliga strukturer som arbetsmarknad och 

allmänhetens tolerans för olikhet och kunskap om funktionshinder. De funktionshindrades egen 

röst, medborgerliga rättigheter och rätten till delaktighet som väg från beroende till oberoende är 

även den lika viktiga som självklara områden (ibid.).  

 
Ett ytterligare verktyg som läraren vill ge eleverna är vägledning i sådant som rör praktiska 

göromål såsom förhållandet till pengar och det sociala livet. Det blir en blandning av att ge eleven 

trygghet och ”peppa dem” d.v.s. lära dem att ”visa fram fötterna”. Enligt Molin (2008) hyste 

många av informanterna i hans studie en stor tilltro till välfärdssystemets potential beträffande 

sysselsättning efter avslutad skolgång. De menade att de skulle få jobb även utan utbildning och 

underförstått känner de att det finns någon sorts stöd i bakgrunden antingen det är föräldrastöd, 

samhällsstöd eller skolans stöd. Även om många har stor potential klarar de inte av att hantera 

den komplexa övergångsprocessen helt på egen hand (ibid.).  

 

Samhället och decentraliseringen 

Kommunaliseringen av särskolan skedde 1996. Ett kommunalt ansvar skulle ge förändringar på 

handikappsområdet, öka möjligheter för deltagande i det vanliga samhällslivet samt skapa goda 

levnadsvillkor för utvecklingsstörda. Under 90-talet har möjligheterna till ett arbete blivit sämre 

än tidigare. Funktionshindrade betraktas ofta som olönsamma och det anses att de inte kan 

uppfylla kraven på effektivitet vilket har lett till att utvecklingsstörda tillhör samhällets 

låginkomsttagare (Tideman, 2000). Olofsson (2005) påvisar dock att yrkesutbildning ändå tycks 

ha underlättat ungas etablerings- och försörjningsmöjligheter rent generellt. Enligt den 

traditionella svenska modellen ska inkomstspridningen minimeras så långt det är möjligt utan att 

produktiva krafter och företagande tar skada. Ska den modellen vidmakthållas måste 

yrkesutbildningen på gymnasial nivå tillåtas att spela en större roll än i idag (ibid.). 

 
Institutionsavvecklingen skulle fria individen och ge den nya möjligheter att etablera relationer i 

nya möten med andra men dessa förhoppningar har inte infriats (Tideman, 2000). Peterson (2000) 

drar uppmärksamheten till att avveckling av institutionerna har gjort att de funktionshindrade 

istället blivit beroende av olika myndigheter för sin vardag. Den styrande politiska linjen att 

samhället skulle vara en välfärdsgarant för denna grupp har hindrats av den offentliga sektorns 

byråkrati och bristande flexibilitet. Detta har gjort att handikappade upplever ett bristfälligt 
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inflytande över sin vardag. Decentraliseringen har sammanfallit med ökade besparingar på de 

funktionshindrades bekostnad. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen sätter upp 

ramarna men lämnar kommuner att finna sina egna regler för vad de finner vara en ”skälig 

levnadsnivå”. Detta kan leda till att den funktionshindrade kan bo i en bra kommun eller en 

betydligt snålare kommun. Funktionshindrade socialiseras in i ett särskilt vårdsamhälle, vid sidan 

av det gängse, där kontakter med vården utgör en stor del av sociala nätverket och ges en 

dominant roll av klient och patient (ibid.).  

 
Lärarna i föreliggande undersökning nämner mycket lite om det som väntar eleven efter avslutat 

gymnasieutbildning. I samtalet efter enkäternas besvarande nämner en av lärarna att många av 

eleverna får en god man och undrar om det verkligen är nödvändigt medan en annan lärare lyfter 

fram kontaktpersonen som viktig för eleven. En annan lärare nämner att eleverna ofta blir 

ensamma när skolan är avslutad. Hur kan lärarna förbereda eleverna för verkligheten? Vad är 

etiskt försvarbart att berätta för en ung person, beredd på att börja sitt vuxenliv? Borde skolan 

arbeta mer med att ge eleverna ökad medvetenhet om lagar och regler och hur dessa hjälper den 

enskilde att välja sitt liv som ”andra” gör. Enligt Larsson (2002) har funktionshindrade genom 

historien haft en roll som gett dem en negativ självbild och som bidragit till att de bemöts och 

betraktats som vårdobjekt. Peterson (2000) skriver att människosynen är ofta avgörande. 

Handikappsstödet kan utformas på olika sätt beroende på om samhället ser den funktionshindrade 

som en tillgång eller ger dem en roll som patient (ibid.).  

Användning av studiens resultat 
 
Utgångspunkten i denna studie var en undran att ta reda på hur lärarna förebereder sina elever på 

gymnasiesärskolans nationella program för arbetslivet. Det övergångsmönstret som har framträtt 

är en illa dold frustration hos lärarna och studie- och yrkesvägledarna på de olika skolorna. 

Frustrationen ligger i svårigheter att öka elevernas möjligheter på arbetsmarknaden. Det har 

framkommit önskemål att APU-lärare bör skapa varaktiga kontakter med arbetsplatser och 

handledare. Fasta praktikplatser skulle i sin tur underlätta skolornas möjligheter att ge eleverna en 

variationsrik arbetsplatsförlagd utbildning, menar andra. Fler studiebesök på många olika 

arbetsplatser skulle även det ge en bredare förståelse för variation av yrken. Någon lärare önskade 

riktiga arbetsplatser som knyts till varje program som förberedande APU. En av de medverkande 

skolorna hade löst detta problem genom tillgång till egna APU-platser. Skolans personal 

samarbetar med aktörer på arbetsmarknaden via egna kontakter och uttrycker en viss stolthet över 
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att ha skapat dessa möjligheter, vilket framkommer i samtalen efter enkäternas besvarande. 

Lärarna har tagit egna initiativ till att agera handledare i viss utsträckning. Enligt Clark et. al. 

(2004) främjar skolorna sina egna möjligheter till inkluderande strategier genom att visa initiativ 

till gemensamt, kollegialt samarbete och problemlösning (ibid.).  

 
Parallellt som skolan strävar efter att försöka anpassa sin undervisning till arbetsmarknadens ofta 

svävande krav ser jag det som nödvändigt att arbetsgivaren går skolan till mötes. Aktörerna på 

arbetsmarknaden måste inse att de är betydelsefulla för eleverna samt komma till insikt om 

innebörden av att arbetsplatsen individanpassas för bästa utbyte för båda parterna. Det är även 

väsentligt att handledaren på arbetsplatsen tar sig tid att samarbeta med skolan och APU-lärarna. 

 
I litteraturen lyfts individperspektivet fram där villkor för funktionshindrade elever framställs ur 

ett sociokulturellt och konstruktivistiskt perspektiv. Eleven blir det som samhället förväntar sig, 

de är en del av miljön och påverkas av sin omgivning. Om de funktionshindrade betraktas som 

olönsamma och anses inte klara kraven på effektivitet (Tideman, 2000) kan det vara en av 

anledningarna till att eleverna avhåller sig från att fortsätta sträva. De anser inte att det är 

vedermödan värt och tappar intresset om arbetsuppgifterna inte är till stora delar individ- och 

nivåanpassade (Sternberg & Grigorenko, 2000; Ainscow 2000b). Skolan är i sin tur beroende av 

beslut som tas på marknadsaktörernas organisationsnivå, dess policy och olika arbetssätt. Hänsyn 

måste även tas till samhälleliga strukturer (Lundahl, 2000).  

 
Lärarna i studien tyckte att kursplanerna var i stort sätt adekvata även om de behövde anpassas 

och många av lärarna svarade att de gjorde allt eller ägnade mycket tid åt att undervisa eleverna i 

livskunskap, förhållningssätt, social kompetens och grundläggande yrkeskunskaper. Många av 

lärarna ville ha mer tid för detta. Olofsson (2005) menar att för att en arbetslivsförberedande 

utbildning ska fylla sitt syfte måste den ha betydande inslag av allmänteoretiska ämnen men detta 

får inte ske på bekostnad av arbetslivsförankringen. Om kärnämnena får för stort utrymme på 

karaktärsämnenas bekostnad riskerar utbildningen ur arbetsmarknadssynpunkt att reduceras. Det 

blir en yrkesutbildning utan något större intresse för företagen och blir då inte till nytta för dem 

som vill gå direkt ut i arbetslivet (ibid.). Lärarna i studien strävade efter att inkludera eleverna i 

samhället genom att utbilda dem för ett framtida yrke och ge dem tillfällen till ett omväxlande 

och givande APU. De framhåller det positiva med den arbetsplatsförlagda utbildningen när 

eleven kommer i kontakt med en bra arbetsgivare. Lärarna vill lyckas i denna process samt arbeta 

med elevens bästa för ögonen. 
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Fortsatt forskning 

 
I fortsatt forskning skulle det vara av intresse att veta hur aktörerna på arbetsmarknaden ser på 

skolornas yrkesutbildningar och då särkskilt inriktningen mot gymnasiesärskolan. Vad förväntar 

sig arbetsgivarna av särgymnasieelever som gör arbetsplatsförlagd utbildning hos dem? Skulle de 

själva vilja ha ett eget bredare engagemang i den yrkesförberedande delen av 

gymnasieutbildningen? Vad ger arbetsgivare sina handledare för instruktioner och information 

och hur ser handledarna på sin roll. Framförallt skulle det vara intressant att skilja på 

arbetsgivarnas egna uppfattningar i ämnet i motsats till samhällets och arbetsmarknadens krav 

och förväntningar.  
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Bilagor      
      
2010-09-26 

 
Hej! 
 
Jag heter Maija Balodis Karlsson och studerar vid specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. I höst ska jag skriva min D-uppsats 
och syftet med studien är följande: 
 
 Att undersöka hur lärarna på gymnasiesärskolans nationella 

program förbereder elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning för 

yrkeslivet.  
 

I min undersökning vill jag gärna få reda på eventuella styrkor och svagheter 
i nuvarande yrkesförberedande insatser och även vad elever får lära sig om 
framtiden på gymnasiesärskolan. 
 
Jag behöver få kontakt med lärare som arbetar på gymnasiesärskolor och 
vänder mig därför till Er. Om ni vill berätta, dela med Er och ta del av 
andras kunskaper i denna fråga är det här ett möjligt forum. Tyck till och 
passa på att lyfta just Dina åsikter. I första hand gäller medverkan i 
undersökningen att besvara en enkät med högst tio frågor. Utifrån detta 
kommer senare några intervjuer att göras.  
 
Uppgifterna som samlas in ska inte användas för något annat syfte än den 
aktuella uppsatsen. Deltagarna kommer att vara helt anonyma.  
 
 
Kontakta mig: 
 
070-340 45 08  
 
Välkommen! Tack för din medverkan! 
 
 
 



 57 

 

Enkätundersökning om yrkesförberedande ansatser i 

gymnasiesärskolans nationella program 

 

 
1. Jag är kvinna    

  man   
 

 

2. Hur länge har du arbetat inom gymnasiesärskolan? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Har du erfarenhet av någon annan verksamhet/inriktning inom särskolan? 

Vilken? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
4. Hur fungerar kursplanerna i gymnasiesärskolans nationella program enligt din 

erfarenhet? Förklara gärna. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 
5. Vad är dina upplevelser av den arbetspraktik som ingår i elevens 

undervisning? Vad är bra och vad kan förbättras?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 
6. Hur diskuteras den yrkesförberedande delen av undervisningen bland 

eleverna? Finns det något som saknas enligt din erfarenhet? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 
7. Vad vill eleverna veta om livet efter skolan?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 
8. Vad känner du att eleven skulle behöva veta som inte tas upp i skolan idag?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 
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9. Om du fick förändra något kring arbetsförberedande insatser i 

gymnasiesärskolan idag vad skulle det vara? 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
  

Tack för din hjälp! 
 

 


