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Sammanfattning 

En elevs karriärutveckling hänger samman med hur dennes utbildning och arbetsliv formas i 

relation till varandra. Syftet med studien var att få mer kunskap om hur lärare och studie- och 

yrkesvägledare vid skolor tillhörande skolformen Lärvux förbereder elever i övergången från 

studier till arbetsliv och vad som eventuellt kan hindra och begränsa deras arbete. En kvalitativ 

ansats har utförts där fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med både studie- och 

yrkesvägledare samt lärare på Lärvux. Resultatet visar att skolorna använder olika arbetsformer i 

förberedelserna. Detta utmärks vid upprättande av individuella studieplaner, vägledningssamtal 

med eleven, erbjudande av lärlingsutbildningar, marknadsföring av eleven och skolan, samt 

samverkan med olika aktörer i och utanför skolan. Orsaken till de skiftande arbetssätten beror på att 

skolorna har ojämlika förutsättningar för att kunna tillgodose elevers olika behov. Okunskap och 

ointresse för individer med funktionsnedsättning från arbetslivet är de hinder som begränsar 

förberedelserna. För att motverka dessa hinder präglas skolans arbetssätt av ett genuint engagemang 

samt en ständig strävan efter att utveckla skolformen. 
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Abstract 

A student's career depends on how the education and work is shaped in relation to each other. The 

purpose of this study is to gain more knowledge about how teachers and guidance counsellors in 

Lärvux prepare students from education to employment and what possibly can restrict their work. A 

qualitative approach has been performed with four semi-structured interviews that were conducted 

with both guidance counsellors and teachers at Lärvux. The results show that schools are using 

different methods of work during the preparations. These are characterized by the establishment of 

individual study plans, guidance counselling meetings with students, offering of vocational training, 

promoting both students and school, and collaborating with different participants both inside and 

outside the school. The main reason for the various ways of working is because the schools have 

unequal conditions to meet students’ different needs. Results also show different obstacles due to 

lack of knowledge and interest from the labour market in involving individuals with disabilities. 

These are the main barriers that are limiting the school preparations. True commitment and 

sustained effort in developing the school environment characterize the schools involvement in order 

to counteract these barriers. 

Keywords 

Lärvux, disability, preparations, study- and vocational guidance in a broad sense, working life 



 

 

1 Inledning ................................................................................................... 1 

1.1 Problemområde .............................................................................................................................. 2 

2 Bakgrund .................................................................................................. 3 

2.1 Utvecklingsstörning som diagnos ...................................................................................................... 4 

2.2 Förvärvad hjärnskada ......................................................................................................................... 5 

2.3 Delaktighet ......................................................................................................................................... 6 

2.3.1 Attityder ..................................................................................................................................... 7 

2.4 Samverkan ......................................................................................................................................... 8 

2.5 Styrdokument ..................................................................................................................................... 9 

2.5.1 Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) .................................................................................... 10 

2.5.2 Studie- och yrkesvägledning .................................................................................................... 10 

2.5.3 Gemenskap mellan skola, arbete och fritid .............................................................................. 11 

2.6 Parsons teori ..................................................................................................................................... 12 

3 Syfte och forskningsfrågor .................................................................... 15 

4 Metod ....................................................................................................... 16 

4.1 Val av metod .................................................................................................................................... 16 

4.2 Genomförandesteg ........................................................................................................................... 16 

4.3 Urvalsförfarandet ............................................................................................................................. 17 

4.3.1 Översikt av urvalsgruppen ....................................................................................................... 17 

4.4 Metoder och tekniker ....................................................................................................................... 18 

4.5 Datainsamling .................................................................................................................................. 19 

4.6 Etiska ställningstaganden ................................................................................................................. 19 

INNEHÅLL 



 

 

4.7 Resultatbearbetning.......................................................................................................................... 20 

4.8 Giltighet och tillförlitlighet .............................................................................................................. 20 

5 Resultatredovisning ............................................................................... 21 

5.1 Förberedelserna ................................................................................................................................ 21 

5.1.1 Individuella studieplaner vid vägledningssamtal ..................................................................... 22 

5.1.2 Yrkesutbildningar ..................................................................................................................... 22 

5.1.3 Marknadsföring ........................................................................................................................ 24 

5.2 Riktlinjer .......................................................................................................................................... 24 

5.3 Samarbete......................................................................................................................................... 25 

5.3.1 Arbetsliv ................................................................................................................................... 26 

5.3.2 Myndigheter ............................................................................................................................. 26 

5.3.3 Övrig personal .......................................................................................................................... 27 

5.4 Hinder .............................................................................................................................................. 28 

5.4.1 Okunskap och Ointresse ........................................................................................................... 29 

5.4.2 Praktiska yrken ......................................................................................................................... 29 

5.4.3 Funktionsnedsättningen ............................................................................................................ 30 

5.5 Bemötandet av hinder ...................................................................................................................... 31 

5.5.1 Engagemang ............................................................................................................................. 31 

5.5.2 Försäljare .................................................................................................................................. 32 

5.6 Önskan ............................................................................................................................................. 33 

5.6.1 Lärlingsutbildning & Praktikplatser ......................................................................................... 33 

5.6.2 Livslångt lärande inom daglig verksamhet ............................................................................... 34 



 

 

5.6.3 Sjunkande elevantal.................................................................................................................. 35 

6 Analys ...................................................................................................... 36 

6.1 Skolans arbetssätt i förberedelserna ................................................................................................. 36 

6.2 Hinder som begränsar förberedelserna ............................................................................................. 38 

6.2.1 Spindeln i nätet som förebyggande insats ................................................................................ 39 

6.3 Utvecklingsmöjligheter .................................................................................................................... 40 

7 Slutsatser ................................................................................................. 41 

7.1 Hur förbereder skolan lärvuxelever i övergången till arbetslivet? ................................................... 41 

7.2 Vilka hinder finns och begränsar förberedelserna för elevers övergång till arbetslivet? ................. 41 

8 Diskussion ............................................................................................... 43 

8.1 Resultat ............................................................................................................................................ 43 

8.2 Metod ............................................................................................................................................... 44 

8.3 Diskussion om framtiden ................................................................................................................. 45 

9 Litteraturlista ......................................................................................... 46 

9.1 Referenslitteratur.............................................................................................................................. 46 

9.2 Internet ............................................................................................................................................. 47 

9.2.1 Rapporter och artiklar ............................................................................................................... 47 

9.2.2 Lagar och förordningar ............................................................................................................. 49 

9.3 Bakgrundslitteratur .......................................................................................................................... 50 

Bilaga 1 – Intervjumanual .......................................................................... 1 

Bilaga 2 – Missivbrev .................................................................................. 1 

 

  



 

 

Förord 

Det har varit en lärorik och intensiv tid att skapa denna uppsats där oväntat långa resor och givande 

samtal blivit en del av processen. När man skriver en studie är man aldrig ensam och i vårt 

forskningsarbete har vi fått mycket hjälp samt stöd från många. Vi vill främst rikta ett stort tack till 

de personer på Lärvux som deltagit och bidragit med viktig information i intervjuerna, utan er hade 

denna kunskapsresa inte varit möjlig. Ett stort tack vill vi även ge vår engagerade handledare Inger 

Sohlberg vars viktiga återkopplingar har vidgat våra perspektiv. Slutligen vill vi tacka alla i vår 

omgivning, släkt, vänner och studiekamrater som har ställt upp samt stått ut med oss under denna 

skapande process- ingen nämnd ingen glömd.  

 

Stockholm 26 maj 2014    

  

Caroline Björklund och Vanessa Janpár  
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1 Inledning 

I Sverige har var femte person någon form av funktionsnedsättning som påverkar levnadssättet till 

en stor del, inte minst i yrkessituationen, detta enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL)
1
. 

Särskild utbildning för vuxna är en egen skolform som tillhör vuxenutbildning och vänder sig till 

elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, Förordning om läroplan för 

vuxenutbildning (SKOLFS 2012:101). I folkmun benämns skolan ibland Särvux eller Lärvux varvid 

vi i denna studie kommer att använda den sistnämnda, dels då termen Lärvux ger en mer positiv 

klang men också då denna associerar till ett lärande perspektiv. Enligt ovanstående lag benämns 

dock enbart skolformen som Särskild utbildning för vuxna. Utbildningens främsta målsättning är att 

utifrån elevers egna behov och förutsättningar ge stöd och stimulans till lärandet, för att kunna 

utveckla kunskap och kompetens som stärker deras ställning på såväl arbetsmarknaden som i 

samhället för övrigt Skollagen (2010:800). 

Samtidigt visar ny statistik från Skolverket att elevantalet fortsätter att minska inom skolformens 

alla delar och att fler kommuner saknar utbildningen, därför slussas eleverna vidare till andra skolor 

eller kranskommunerna där utbildningen finns
2
. Över detta påpekar även Myndigheten för 

delaktighet att en stor del av personer med funktionsnedsättningar inte arbetar, och att det finns 

stora skillnader gällande att ha ett arbete inom denna grupp i jämförelse med den övriga 

befolkningen i Sverige
3
. 

Funderingar kring valet av studietema har utvecklats under författarnas valbara kurs i 

Arbetslivsinriktad rehabilitering och vägledning. Där låg fokus mestadels på coaching och 

motiverande samtal för utsatta personer som exempelvis arbetssökande eller personer med särskilt 

behov. Vi har dock upplevt att kunskaper om vägledninginsatser utifrån ett skolperspektiv saknats 

för just denna målgrupp i kursen, varför Lärvux utgör ett intressant område att titta närmare på.  

Skolformens främsta mål med särskilt fokus på studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse är 

även andra faktorer som ligger bakom intresset till att göra denna studie. Med studie- och 

yrkesvägledning i vid bemärkelse grundas uppfattningen utifrån Gunnel Lindhs (1997) definition av 

begreppet, det vill säga en enhetlig vägledningsverksamhet där hela skolan har ett uppdrag att 

förbereda elever inför deras framtida val av utbildning, arbete, yrke och livsform. Detta kan 

beskrivas som en konstellation där utbildning och arbetsliv har ett samspel. Inom denna 

konstellation anar vi dock en annan sida som döljs i form av hinder, vilket öppnar för ytterligare 

funderingar på vilka dessa hinder är och på vilket sätt dessa begränsar skolans förberedelser för att 

kunna stödja elever i deras övergång till arbetslivet. 

  

                                                      

1
 www.skl.se. Hämtad 2014-03-10. 

2
 www.skolverket.se Hämtad 2014-03-10. 

3
 http:/mfd.se/ Hämtad 2014-03-10. 

http://www.skl.se/
http://www.skolverket.se/
http://handisam.se/
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1.1 Problemområde  

Övergången från skola ut till arbetslivet är en spännande vändpunkt för de flesta människor och där 

nya utmaningar väntar. Med vår bakgrund förmodade vi att problemområdet kunde vara intressant 

att undersöka, då vi antog att det finns en problematik för individer med olika typer av 

funktionsnedsättningar, vilket kan resultera i att övergången bli en svår kamp. Orsakerna kan vara 

flera, såsom otillräckligt stöd från skolan och myndigheter, brist på en ordentlig samverkan samt 

samhällets generella värderingar. Detta skulle kunna vara faktorer som kan begränsa individernas 

ställning på arbetsmarknaden, och inte minst bidrar till utanförskap i samhället.  

För studie- och yrkesvägledaren har problemområdet en viktig relevans i arbetet, då hen har ett stort 

ansvar när det gäller att vägleda individer mot deras framtid. Det är väsentligt som vägledare att se 

varje individs förutsättningar och behov såväl på ett motiverande som på ett realistiskt sätt. Om 

skolan kan använda sin kunskap, erfarenhet och sina kontakter till det yttersta, förutspår vi att 

eleverna får en större möjlighet att etablera sig ute på arbetsmarknaden. 

Vi valde medvetet enbart att undersöka skolans perspektiv. Det är betydelsefullt för undersökningen 

att se på skolans ansvar och berättelser om hur skolans förberedelser anknyts till studie- och 

yrkesvägledningen i vid bemärkelse, gällande elevernas övergång till arbetslivet. Med förberedelser 

menar vi det enskilda vägledningssamtalet samt andra stödinsatser skolan erbjuder för att stödja 

eleven inför och i deras framtida karriärval.  

Studie- och yrkesvägledning är en livslång process och kan förekomma inför samt i övergången till 

arbetslivet. I denna studie används lämpligast ordvalet i övergången med bakgrund av de 

erfarenheter vi har från våra praktiktillfällen som visat att en del av eleverna på Lärvux redan 

förvärvsarbetar.   
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2 Bakgrund 

Individer som studerar på Lärvux har olika bakgrunder och särskilda behov, då dessa hänger 

samman med deras funktionsnedsättningar. I relation till detta är det således viktigt att skolan 

innehar kunskap om elevers olikheter för att kunna förbereda samt anpassa rätt stöd i såväl 

undervisningen som i det kommande karriärvalet. För att kunna se helheten i förberedelserna är det 

även relevant att studera skolans samverkan med andra aktörer i arbetslivet.   

Detta avsnitt är beskrivet i tematiserad form utifrån de senaste empiriska studier som hittats inom 

forskningsfältet. Vidare i kapitlet redogörs för tidigare forskning som behandlar kunskaper kring 

områden utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada. Dessa områden är intressanta att titta 

närmare på, särskilt med tanke på att elever som studera på Lärvux har dessa diagnoser. Vidare i 

avsnittet behandlas även tidigare studier om delaktighetsbegreppet med särskild tonvikt på 

funktionsnedsatta personer i samhället. Ett område som i synnerhet är viktigt att belysa, då det i 

samhället förekommer olika synsätt på hur dessa individer bör inkluderas i samhället (Molin m.fl., 

2013).  

Fortsättningsvis redovisas begreppet samverkan och dess betydelse för såväl de funktionsnedsatta 

som de aktörer som är involverade på Lärvux och arbetlivet. Därefter behandlas även skolformen 

övergripande genom existerande styrdokument med utgångspunkt från Skollagen (2010:800), 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning, Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för 

vuxenutbildning, kursplaner för grundläggande nivå (SKOLFS 2012:19) samt ämnesplaner för 

gymnasial nivå . Då målgruppen på Lärvux är heterogen är det högst relevant att även undersöka 

området studie- och yrkesvägledningen på Lärvux. Detta speciellt då området belyser studiens 

huvudriktning.  

Avslutningsvis redovisas teoretiska utgångspunkter för föreliggande studie. Vi redogör för en teori 

som lyfter fram vikten av ett matchningsfokuserat arbetssätt i vägledningsyrket, för att stödja den 

vägledda i deras karriärutveckling. Med karriärutveckling utgår vi från Sjöstrand (1980) som syftar 

på en process i människans sysselsättning bestående av studier och arbeten. Sysselsättningar kan 

delas in i utbildningsväsendet samt arbetslivet och som beständigt växelverkar med varandra (ibid). 

Teorin utgör ett viktigt analysverktyg i denna studie. 

Vid litteratursökningen konstaterade vi att skolformen är relativt outforskad, samt fann vi enbart en 

begränsad mängd empirisk undersökning inom området. Exempelvis hittades ingen direkt lämpad 

teoretisk inriktning som täcker helheten gällande samordnad vägledning för hela skolformen, vilket 

vi ansåg vore lämpligast för denna studie. Av denna anledning ser vi därmed en forskningslucka 

som behöver täppas till och minskas. Mot denna bakgrund kan denna studie bidra till en spännande 

kunskapsutveckling för Lärvux. 
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2.1 Utvecklingsstörning som diagnos  

Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB) definierar utvecklingsstörning 

som en funktionsnedsättning i hjärnan. Detta kan medföra svårigheter att förstå, komma ihåg saker 

och formulera tankar och känslor, vilket innebär att personer med utvecklingsstörning kräver mer 

tid för att lära
4
. Vidare konstaterar riksförbundet att utvecklingsstörning varken är en medfödd 

sjukdom eller en psykisk störning och därför går inte funktionsnedsättningen att bota. Det som 

orsakat en utvecklingsstörning kan återfinnas i fosterskada, kromosomförändring, andra skador vid 

födseln eller olycksskador samt skador under uppväxten (se avsnitt 2.2 om förvärvad hjärnskada).  

Lagen om stöd och service (LSS) är en lag som ser till att personer med funktionsnedsättningar får 

rätt till stödinsatser
5
. Enligt denna lag beskrivs utvecklingsstörning som en intellektuell 

funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp, samt vid bedömning av 

den intellektuella förmågan skall psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer vägas samman. 

Kriterierna för den psykologiska, sociala och pedagogiska bedömningen är att den intellektuella 

förmågan understiger IQ 70 samt att det likaså förekommer svårigheter hos personer att anpassa sig 

i sociala sammanhang. Vidare ska symptomen ha visats sig före 16-års ålder (ibid). På 

internationellt sätt bedöms utvecklingsstörning av American Association on Intellectual and 

Development Disabilities (AAIDD) som påstår att symptomen inte visar sig före 18-års ålder
6
. 

Vidare menar ovanstående aktörer att i samhället relateras förståelsen för innebörden av 

utvecklingsstörning ur ett sociologiskt perspektiv, vilket också kan kopplas till Szönyi (2005) som 

hävdar att detta hänger samman med samspelet mellan personens egenskaper och omgivningens 

inflytande. På liknande sätt anser Grunewald (2009) att vår uppfattning av begreppet 

utvecklingsstörning är ganska slentrian, både historiskt och även i nutid. Dess betydelse grundar sig 

från det politiska, ekonomiska samt sociala faktorer i samhället. 

I skuggan av utvecklingsstörning som funktionsnedsättning finns även andra nedsatta funktioner 

som utgör fysiska svårigheter för individer, som exempelvis hörselnedsättning, rörelsehinder och 

synskada (FUB). Hallerstedt m.fl. (2006) upplyser även om neuropsykiska funktionsnedsättningar 

såsom ADHD, Autismspektrum och bipolär sjukdom. Oavsett funktionsnedsättning ska svårigheten 

inte förknippas med ordet funktionshinder, då den förstnämnda avser nedsatta funktioner hos 

individer medan den sistnämnda avser när förhållanden inom samhället inte är anpassade eller 

hindrar personer med funktionsnedsättning att göra saker på samma villkor som andra (FUB). De 

föreställningar som finns om personer med funktionsnedsättningar kan liknas som hotbilder, och 

relateras till ett historiskt samband som hänger samman med personers diagnoser och dess status 

(Johannisson i Hallerstedt m.fl., 2006). Vidare menar författaren att detta kan bero på vilken grupp 

som bär på diagnosen, kön, ålder samt hur de sätts i relation till dess olika status.  

 

                                                      

4
 http://www.fub.se Hämtad 2014-03-20. 

5
 http://www.riksdagen.se Hämtad 2014-03-20. 

6
 http://aaidd.org Hämtad 2014-03-20. 

http://www.fub.se/utvecklingsstorning
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/?bet=1993:387
http://aaidd.org/
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2.2 Förvärvad hjärnskada  

På samma sätt som utvecklingsstörning, är en förvärvad hjärnskada inte medfödd det vill säga den 

uppstår antingen före förlossning eller senare i livet (Krogstad, 2010). Vanligaste orsaker är dock 

traumatiska skallskador orsakade av slag mot huvudet som t.ex. trafikolyckor, fallolyckor eller 

misshandel. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft belyser andra vanliga orsaker såsom hjärnblödning 

och hjärtinfarkt, tumörer, syrebristskador, förgiftningar, infektioner eller långvarig stress
7
. Hjärnans 

celler förstörs efter en hjärnskada och orsakar delvis oförmåga att leva ett normalt liv, menar 

Krogstad. Han menar att Förmågan och Funktion är två återkommande begrepp som beskriver hur 

konsekvenserna påverkar individen efter att hjärnskadan har skett. Med förmågan menar författaren 

individens sätt att använda sina funktioner i ett visst syfte. Funktioner beskriver grunden för 

individens fungerande, det vill säga tankemässigt och motoriskt. Detta till exempel människans syn, 

hörsel, motorik, matsmältning, minne, koncentration och språkhantering. Krogstad beskriver detta 

mer i detalj på följande sätt;  

En hjärnskada kan innebära nedsättning av båda motoriska funktioner genom förlamning och 

balansproblem liksom kognitiva funktioner som t.ex. uppmärksamhet och bearbetning av 

information. På samma sätt kan en skada i hjärnan påverka förmågan att tala, planera dagen 

eller att hantera miljöer med mycket ljud (Krogstad 2010, s. 11). 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft belyser även att funktionsstörningarna kan vara epilepsi, svåra 

migränanfall, minnesstörningar samt beteendemässiga störningar som till exempel depression. 

Funktionsnedsättningar är således förekommande konsekvenser vid förvärvad hjärnskada och artar 

sig diffust i början av skadan. Detta medför ännu flera svårigheter då det inte heller är ovanligt att 

individen drabbats av afasi, det vill säga att individen har svårare att uttrycka sig muntligt samt 

uppfatta andra trots fungerande uppmärksamhet (Krogstad, 2010). Man kan säga att vid en 

förvärvad hjärnskada orsakade av ovanstående exempel, kan utvecklingsstörning i hjärnan uppstå 

och medföra funktionsnedsättningar hos individen. Hjärnkraft skiljer utvecklingsstörning från 

förvärvad hjärnskada i nedanstående citat; 

Personer med förvärvade hjärnskador skiljer sig från personer med utvecklingsstörning. De har 

fått sitt ”pussel” sönderslaget och för att de ska utvecklas måste de få hjälp att återställa pusslet 

medan personer med utvecklingsstörning behöver hjälp att bygga ett ”pussel” från början (se 

befintlig fotnot). 

Oavsett vad hjärnskadan beror på behöver de utsatta individerna stöd i form av långsiktig och 

effektiv rehabilitering, menar Hjärnkraft. Insatserna kräver dock resurser inom till exempel vården 

samt stöd från myndigheter för att de behövda ska kunna leva ett värdigt liv (ibid). 

 

                                                      

7
 http://www.hjarnkraft.nu Hämtad 2014-03-20. 

 

http://www.hjarnkraft.nu/
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2.3 Delaktighet  

Som ett politiskt mål grundar sig delaktighetsbegreppet i ett humanistiskt synsätt om alla 

människors rättigheter på lika villkor (Szönyi 2005). Detta utgör även FN:s (1995) standardregler 

som gäller för Sverige och internationellt. Där är utgångspunkten att alla människor ska få vara 

delaktiga i samhället som fullvärdiga medborgare oavsett funktionsnedsättning. Szönyi (2005) 

poängterar även att med delaktigheten menas att samhället ska sträva efter en mångfald med 

jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning oavsett kön eller ålder. Dock visar 

verkligheten en helt annan bild. Mot denna bakgrund exemplifierar hon utvecklingsstörning som 

begrepp, och menar att på grund av dess olika innebörder kan detta delvis förklara hur samhället 

konstruerar sin förståelse om individer med utvecklingsstörning. Ett exempel på det är när 

omgivningen sätter distinkta gränser mellan personer med god kognitiv förmåga och personer med 

sämre förmåga. Ur ett bildningsperspektiv har denna kategorisering historiskt sett konstruerats 

redan vid införandet av folkskolan år 1842, och där sortering av elever med avvikande intellektuella 

beteenden varit nödvändigt för att kunna leva upp till skolans krav. Vidare menar författaren att 

resonemanget hänger samman med motivet att ”skydda individen från samhället” samt att ”skydda 

samhället från individen ” (ibid s. 21-22). Följaktligen medför dessa ideologiska tankar attityder där 

individer stämplas som onormala då de är i behov av speciellt beskyddande. I skuggan av dessa 

företeelser sker stegvis en förstärkning av de icke funktionsnedsattas makt och status i samhället, 

vilket dessa individer i sin tur betraktas som normativa. Uppfattningar är ideologier som strider mot 

delaktighetsprincipen, menar Szönyi då det begränsar integreringen och inkluderingen av 

funktionsnedsatta individer i samhället. 

Detta påpekar även Myndigheten för delaktighet (2014) som hävdar att generellt har individer med 

funktionsnedsättning lägre utbildning än övriga medborgare (se befintlig fotnot). Vidare har 

Skolinspektionen lyft fram i ett antal inspektionsrapporter att kvalitetsarbetet och arbetet kring 

betygsättning vid vissa Lärvuxskolor är bristande och behöver utvecklas
8
. Även Molin (2008) 

menar att gymnasiesärskoleelevernas dåliga ställning på arbetsmarknaden är ett led av särskolans 

förhållningssätt över hur elevernas övergång till arbetslivet ska gå till enligt en ”särskolemall”. 

Detta medförde en avsaknad av delaktighet då ungdomarna upplevde att tiden på särskolan delvis 

begränsade deras möjligheter att vara en del av andra sammanhang. 

Delaktighetsprincipen kan ses på två olika sätt utifrån ett skolperspektiv. Det första beskrivs som 

kategoriskt och det andra som relationellt. Det kategoriska handlar om ett synsätt där man ser 

elevers svårigheter i följd av sin diagnos. Kategoriska synsätt sporrar enbart till segregerade 

lösningar och leder till exkluderande av elever. Inom det relationella synsättet försöker man förstå 

uppkomsten till elevernas svårigheter i relation till skolmiljön. Detta kan till exempel vara till följd 

av skolans bristande stöd samt bemötande av elevens förutsättning för skolarbetet. Utifrån det 

relationella synsättet har skolan istället en inkluderande undervisning som främsta målsättning 

Szönyi (2005). På individnivå kan det inkluderande sättet innebära vikten av självbestämmandet 

som är väsentligt i relation till elevers delaktighet i skolan, enligt Granlund (2004). Med detta 

menas att elever får möjligheter att vidga perspektiv över sin egen uppfattning om sitt inflytande, 

sin tillhörighet samt förutsättningarna i samhället. Vikten av självbestämmande lyfts även fram av 
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Wehmeyer & Schwartz (1997) som påstår att självbestämmandet och elevinflytandet ökar 

personernas benägenhet, för att kunna uppnå bättre studieresultat samt att få en större chans att hitta 

ett jobb som passar individerna själva. Vikten av tillhörighet och självbestämmande genomsyras 

även i Aaron Antonovskys (1923-1994) begrepp Känslan Av Sammanhang (KASAM) som lyfter 

fram att människor hanterar sin livssituation på olika sätt, och vissa kan trots sin svåra bakgrund 

skapa ett välbefinnande i livet. Han menar att människor med en stark känsla av meningsfullhet, 

hanterbarhet samt begriplighet upplever misslyckanden som positiva utmaningar, och fokuserar 

istället på tänkbara lösningar med hjälp av sina egna samt utomstående resurser. De förlitar sig på 

att om det inträffar något oväntat går detta att lösa. Individerna gör helt enkelt även de mest 

dramatiska och traumatiska händelserna begripbara, och sin situation mer meningsfull (ibid).  

2.3.1 Attityder 

Samhället styrs till en stor del av olika stereotyper och hur vi förväntar oss att andra människor ska 

vara, vilket kan leda till fördomar och slutligen diskriminering. Stigmatisering förekommer inom 

många olika områden och personer med funktionsnedsättningar är en grupp som drabbas hårt. Ofta 

handlar det om allmänhetens attityder samt om självstigmatisering, där individen själv bidrar till sitt 

eget utanförskap genom att undvika sociala kontakter. I Sverige är det vanligt att det förekommer 

negativa attityder mot bland annat personer med psykiska funktionsnedsättningar, mycket beroende 

av brist på kunskap samt missuppfattningar inom området (Bogarve, 2013). Likaså beskriver Molin 

(2008) effekten av tillhörighet och utanförskap där han använder begreppet social identitet, vilket 

innebär att människor i samhället blir kategoriserade. När personer hamnar under en viss 

förutbestämd kategori kan det ofta på ett negativt sätt påverka individens egna tankar om vem den 

är och vad den förväntas att kunna. Den sociala identiteten går under en ständig kamp, där man 

handskas med självdefinitioner men även definitioner som omgivningen har tillskrivit den enskilda 

individen. Kategorisering utgår oftast ifrån den generella uppfattningen i samhället om att något är 

ett problem eller avvikande, där gruppen helt enkelt inte är normal efter omgivningens värderingar. 

Beroende på i vilken kategori personen placeras i så har den även olika förutsättningar när det 

kommer till exempelvis arbetslivet. De individer som lider av en funktionsnedsättning har i många 

fall en hårdare situation där arbetsmarknaden blir mer komplex och begränsad.  

En effekt av att ha en funktionsnedsättning kan vara att individen nekas anställning på grund av de 

värderingar och uppfattningar som samhället har. Denna process går under ett ekonomiskt, politiskt 

samt ett socialt maktutövande, där någon har herraväldet att avgöra vilka olikheter som är oönskade 

eller eftertraktade. Att inte ha samma anställningsbarhet som andra kan påverka individer enormt 

mycket i längden då de separeras allt mer från arbetsmarknaden, vilket kan resultera i ett djupare 

utanförskap. Många anstränger sig till det yttersta för att trotsa alla negativa attityder och fördomar, 

för att oavsett sin funktionsnedsättning ta del av arbetslivet.  

Det här kan leda till en ond cirkel där misslyckanden och besvikelsen ger en känsla av ytterligare 

hopplöshet, vilket också beskrivs metaforiskt i citatet; ”Om vi planterar ett frö i öknen och det inte 

växer, frågar vi då: vad är det för fel med detta frö? Nej, i stället undersöks förutsättningarna för 

fröet att gro med fråga: vad måste förändras i omgivningen för att ett frö ska kunna växa här?”  

(Bogarve 2013, s. 42).  
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Engwall & Larsson (2012) menar att till skillnad från förr är dock idag begrepp som arbetslinje och 

aktivering väldigt framträdande i den socialpolitiska diskussionen. Egenansvaret har fått en större 

roll och det finns en medvetenhet om hur utanförskap är ett resultat av att inte ha en sysselsättning 

på lång sikt. Det är ingen överraskning att individer med funktionsnedsättningar har svårt att 

etablera sig ute i arbetslivet, och enligt många så finns det tydliga brister i stödet de får. 

Utanförskapet bidrar till exkludering i ett flertal olika sorters sammanhang (ibid). Även Olofsson 

(2007) diskuterar scenariot, där han menar att om utanförskapet fortsätter under en längre period 

och individen hamnar i långvarig arbetslöshet påverkar det den psykiska hälsan alltmer. Det handlar 

om känslan av förnedring och skam samt en oro över att inte ha någon sysselsättning. Det är 

väsentligt att skolan tar sitt ansvar att förbereda elever i övergången till arbetslivet, samt att 

samhället tar sitt ansvar när det kommer till rehabilitering, rekrytering och stöd för de människor 

som är särskild utsatta på grund av sin funktionsnedsättning.  

2.4 Samverkan  

Samverkan är något som ska bidra till att samhället fungerar där olika organisationer, företag och 

individer går samman. Det här kan exempelvis vara mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Socialtjänsten, skolan, arbetsmarknaden och klienten själv. Genom att integrera sina resurser är det 

lättare att nå ett effektivt resultat. Ofta handlar det om att stödja människor under arbetslösheten 

samt bidra med rätt rehabilitering. Eftersom Sveriges organisationer blir alltmer separerade och 

specialiserade, har de olika förutbestämda ansvarsområden. Det har visats bidra till en avsaknad av 

helhetssyn inom organisationerna, vilket kan komplicera samarbetet sinsemellan men även för den 

enskilda individen. Klienterna kan antingen bli överbehandlade eller motsatsen, där individens 

problem hamnar i skymundan. När samverkan ska råda är det centralt att det finns en tydlig 

kommunikation mellan alla aktörer och att klienten blir rätt informerad om processen. Orsaken till 

att det ofta uppstår hinder i samverkan beror på organisatoriska, juridiska, kulturella samt 

ekonomiska faktorer som inte går ihop. Eftersom handläggarna på de olika myndigheterna ofta har 

olika typer av utbildningsbakgrund och mål, kan det innebära att de lägger sitt fokus på olika 

aspekter eller att de helt enkelt har olika typer av kunskaper inom området (Vahlne & Westerhäll 

m.fl., 2009). 

SKL
9
 har som mål att verka för en tydlig samverkan mellan olika parter inom kommuner och 

landsting för att underlätta problematiken för individer med funktionsnedsättningar. Deras främsta 

mål är att verka för att individer ska slutföra sina studier och komma ut i arbetslivet.  

Dessa samarbeten inkluderar Arbetsförmedlingen, Skolverket samt Försäkringskassan, där de 

tillsammans ska arbeta för att inkludera personer med funktionsnedsättningar i samhället.  Det är 

viktigt att dessa individer har en ingång till arbetslivet och det kan försöka säkerställas genom bland 

annat feriepraktik, där ungdomar och unga vuxna får en möjlighet till arbetslivserfarenhet samt en 

eventuell anställning. Myndigheten för delaktighet är en organisation som arbetar just med det, där 
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de försöker underlätta vägen ut till arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar genom att 

samverka med arbetslivet samt ha en nära kontakt med den enskilda individen. (ibid).  

Daglig verksamhet är också en viktig punkt för individer med funktionsnedsättningar eftersom de 

får en möjlighet till ett arbete eller någon annan form av meningsfull sysselsättning. Det är 

betydande då det bidrar till delaktighet och tar bort eventuella klyftor som finns i levnadsvillkoren 

för dessa individer. Det beskrivs att alternativen som finns inom daglig verksamhet är stora, dock 

varierar det beroende på kommun samt att det finns flera svårigheter i att hitta verksamheter som 

matchar den enskilda individens behov. Ett av målen som daglig verksamhet har är att personen ska 

få en möjlighet att införskaffa sig ett lönearbete, vilket sällan uppfylls. Problemet ligger i att det blir 

en inlåsningseffekt där många på arbetsmarknaden inte ser dessa personer som deras målgrupp samt 

det finns en tydlig brist på samverkan mellan arbetsmarknadspolitiska aktörer och daglig 

verksamhet
10

.  

Regeringen 
11

 lyfter även fram vikten av samverkan för att samhället ska utvecklas. En betydande 

faktor är just samarbetet mellan skola och arbetslivet. Det är grundläggande för att samverkan ska 

fungera och ge resultat samt att det finns gemensamma mål, där man identifierar samma problem 

och har ett likasinnat engagemang. Dock är det inte något som bara uppstår, det krävs tid, vilja och 

oftast ekonomiska resurser. Det har visats att i och med hur skolan och arbetslivet utvecklas 

kommer det således krävas ytterliga samverkan. Vidare visar likaledes FN-konventionen 
12

 hur de 

arbetar för att individer med funktionsnedsättning ska ha samma tillgång till arbete som den 

resterande befolkningen. De vill att samhället tillsammans ska arbeta för att tillgängligheten ska bli 

mer framträdande, där det är väsentligt att se över faktorer som exempelvis att arbetsplatsen är 

tillgänglig för alla. Ytterligare ska det även finnas möjlighet för flexibla arbetstider samt en 

eventuell chans för distansarbete, vilket kan var en förutsättning för dessa individer. Andra faktorer 

som de även framlyser är vikten av mångfald i rekrytering samt ett pågående arbetsmiljöarbete på 

arbetsplatsen.  

 2.5 Styrdokument 

Skolformen regleras av ett antal styrdokument som överlappar varandra. Utifrån Skollagen, 

Förordningen om vuxenutbildningen, läroplanen samt kurs- och ämnesplanerna ska verksamheten 

genomsyras av de övergripande målen (Skolverket, 2013). Det är således viktigt att skolpersonalen 

är förtrogna med de gällande bestämmelserna, då dessa hänger ihop och är viktiga riktlinjer i det 

dagliga arbetet (ibid).    

                                                      

10
 www.socialstyrelsen.se Hämtad 2014-05-02. 

11
 www.regeringen.se Hämtad 2014-04-09. 

12
 www.mfd.se Hämtad 2014-03-10.  

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.mfd.se/


 

10 

 

2.5.1 Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Utbildningen erbjuds till vuxna elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada från och 

med det andra kalenderhalvåret personen fyller 20 år, samt är bosatt i Sverige. På Lärvux finns inga 

formella krav på att utreda elevens pedagogiska, psykologiska, medicinska samt sociala begåvning 

för att få rätt till utbildningen, detta i jämförelse med de krav som ges i grundsärskolan samt 

gymnasiesärskolan
13

. Det rekommenderas således att skolan utgår från liknande kriterier samt att 

det inte bör uppstå tveksamheter om sökande elev tillhör målgruppen vid mottagandet i skolan, 21 

kap. 16 § Skollagen (2010:800). 

Studierna består av den grundläggande och gymnasiala nivån. Den grundläggande nivån motsvarar 

undervisning som ges på grundsärskolan eller träningsskolan, och har egna kursplaner. Den 

gymnasiala nivån motsvarar utbildning med samma nationella program och ämnesplaner som ges 

på gymnasiesärskolan. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan även ingå i utbildningen, där delar 

eller vissa kurser görs på en arbetsplats, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. 

Orienteringskurser erbjuds även för att öka studietekniska färdigheter eller få allmän introduktion 

om samtliga kurser samt få en validering av elevers tidigare kunskaper.  

Efter varje avslutad nationell- och delkurs ges eleverna betyg i enlighet med betygsskalan A-E, där 

A är det högsta betyget och E det lägsta. Vid önskemål kan elever förutom betyg få ett intyg som 

innehåller dokumenterade kunskaper, då dessa kan ligga till grund för att underlätta vid framtida 

jobbsökande eller fortsatta studier
14

. Vidare ges elever ett gymnasiesärskolebevis efter ett 

fullständigt program som omfattar 2 500 gymnasiesärskolepoäng, motsvarande som ges i 

gymnasiesärskolan. Elever som inte når upp till kunskapskravet enligt kriterierna för betyget E får 

istället ett deltagarintyg. Elever som går träningsskolan och läser orienteringskurser får enbart ett 

deltagarintyg.  

Utbildningen på Lärvux innehåller mestadels yrkesämnen och ger inte behörighet till högre 

utbildningar såsom högskolan eller universitet. Utbildningen kan även kombineras med kurser som 

ges på den kommunala vuxenutbildningen eller SFI. 

Hemkommunerna är ansvariga att tillhandahålla elever utbildning på Lärvux. Vid stor förfrågan om 

andra utbildningsformer såsom yrkesutbildningar eller lärlingsutbildningar ska kommunen erbjuda 

deltagarna dessa, i syftet att stärka deras ställning på arbetsmarknaden (Skolverket, 2013). 

2.5.2 Studie- och yrkesvägledning 

Enligt Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildning ska skolan ”förmedla 

kunskaper och att stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället”. Uppdraget innefattar 

även att öppna nya dörrar för fortsatta studier som ytterligare möjlighet för eleverna. De kunskaper 

som skolan ger ska dessutom prägla gemensamma värderingarna med hänvisning till Förenta 

nationernas (FN) standardregler om de mänskliga rättigheterna i samhället. Vidare lyfter FN fram 

vikten av ett livslångt lärande, där flexibla lösningar bör ingå i utbildningen. Varje elev ska få en 
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individuell studieplan där elevens utbildningsmål och planerade omfattning av studierna skall ingå 

(Skolverket, 2013). Ett viktigt uppdrag är att elever ska tillgodoses vägledningsinsatser i samband 

med upprättande av studieplanen, då detta enligt Skollagen (2010:80) fyller en viktig funktion i 

relationen till skolväsendets mål för kommande utbildningsval, arbets- och samhällsliv. Skolans 

mål utifrån Förordning (SKOLFS 2012:101) kan illustreras i nedanstående punkter där varje elev 

ska; 

 få information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov 

 ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade 

 utveckla sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

 medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper 

 öka sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa 

kan få 

 ha kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bland annat 

arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning 

 ha kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik samt arbete i Sverige och andra 

länder. 

 vara medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, 

förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan och därmed 

förstå behovet av personlig utveckling i yrket. 

 

Inom Lärvux kan studie- och yrkesvägledningen ske på olika vis, varför det är lämpligt att 

vägledaren besitter kunskap om såväl målgruppen som de arbetsmarknadsmöjligheterna för dessa 

personer. I det praktiska arbetet kan detta innebära att kartlägga behov hos personerna och urskilja 

mål med utbildningen samt se över hur eleverna når dessa mål. Ett annat exempel kan vara att 

eleven behöver stöd och stimulans i studier eller studier som kombineras med förvärvsarbete
15

. 

2.5.3 Gemenskap mellan skola, arbete och fritid 

Personer som studerar på Lärvux brukar oftast ha andra stödinsatser i samarbetet med skolan. Detta 

kan vara omsorgstöd i arbetet och på fritiden, som ges av olika myndigheter och organisationer. 

Skolans viktigaste uppdrag är dock utbildning och med ett mål att koppla detta i lärandet som kan 

stödja eleven i sitt dagliga liv. Det är av ytterst rekommendation att samverkan mellan dessa aktörer 

och skolan fungerar, för att gynna elevens kunskapsutveckling samt vara till stöd för elevens 

rättigheter i samhället (SKOLFS 2012:101). 
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2.6 Parsons teori  

Frank Parson (1854-1908) var en känd amerikansk professor och reformator. Under levnadstiden 

hade han ett stort samhällsengagemang, för bland annat frågor kring offentligt ägande samt 

kommunala intressen, vilket gjorde honom till en av historiens mest inflytelserika reformatorer 

genom tiden
16

.  Inom området för karriärvägledningen anses han vara grundaren till dagens 

karriärvalsteorier och särskilt inom Trait-and factor teorin (se utförligare stycke längre ner i texten). 

Hans berömda citat ” It´s better to choose a vocation than merely to hunt a job”( Parson, 1909, s. 1) 

var ett av hans antaganden för ett underbyggt yrkesval som skulle gynna både människor samt 

arbetslivet (Brown m.fl., 2002). För att nå yrkesframgång påstod Parson att människor behövde 

grunda sitt yrkesval genom att matcha sina personliga drag med arbetsfaktorerna på 

arbetsmarknaden, istället för att ta vilket jobb som helst. Det skulle då resultera i att individer trivs 

bättre på jobbet, ger ökad effektivitet samt att arbetsgivarna gynnas till exempel i form av minskade 

kostnader (ibid). Han formulerade trestegsmodellen som han påstod var fundamentet till ett säkert 

yrkesval. Utgångspunkten för modellen var att hjälpa människor att på bästa sätt matcha 

egenskaper, kunskaper och anpassningsförmågan med de krav som ställs på arbetsmarknaden. 

In the wise choice of a vocation there are three broad factors: (1) a clear understanding of 

yourself, your aptitudes, abilities, interests, ambitions, resources, limitations, and knowledge of 

theirs causes; (2) a knowledge of the requirements, conditions of success, advantages and 

disadvantages, compensation, opportunities, and prospects in different lines of work; (3) true 

reasoning on the relations of these two groups of facts (Parson, 1909. s. 5).  

Under den första delen av 1900-talet användes Parsons steg två i trestegsmodellen för att öka 

individers förståelse av sina arbetsplatser. Vidare under både första och andra världskriget samt vid 

den stora depressionen på trettiotalet användes modellens första steg i form av olika tester. Detta för 

att mäta den intellektuella funktionen hos människor, relationen mellan människan och dess miljö, 

samt för att systematiskt kunna placera de i yrken som kan utföras på ett tillfredsställande sätt 

(Brown m.fl., 2002). Nedan redogörs för de tre centrala begrepp i Parsons trestegsmodell samt 

Trait-and-factor Theory.  

Kunskap om sig själv är den första faktorn i trestegsmodellen som utgår från självmedvetenhet där 

individen ska ha förståelse för sin egen personlighet, färdigheter och styrkor. Exempelvis kan det 

vara nödvändigt att se tillbaka på tidigare erfarenheter i form av arbete, praktiker och livsstil för att 

kunna använda det som individen bär med sig till ett nytt framtida yrke eller sysselsättning. En 

punkt som är viktigt för den enskilda individen är att ha kunskap samt sätta stor vikt vid sina egna 

värderingar.  

Kunskap om omvärlden innefattar vikten av att ha en kunskap om omvärlden, med allt vad det 

innebär för att ha en större möjlighet till att utvecklas samt ha en bredare förståelse för olika 

valalternativ. Det kan vara kunskapen om olika arbetsfaktorer såsom lön, miljö, arbetsuppgifter och 

arbetsinsats. Då det finns många fler yrken och arbetsuppgiften än vad de flesta människor har 

kunskap om, finns det också en risk att människor går miste om chanser som kunde vara en perfekt 

matchning mellan individ och arbete. All kunskap en människa kan få om omvärlden och dess 
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innehåll är viktig och betydande för den enskilda individen, då de vidgar perspektiv och breddar 

valmöjligheterna.  

Förståelsen av sambandet kring de två punkterna ovan är den tredje och sista faktorn i 

trestegsmodellen, vilket är en utmaning då den handlar om att knyta samman och se sambandet 

mellan de två första stegen. Alltså att ta den kunskapen som individen har om sig själv och relatera 

till kunskapen om omvärlden.  Det blir enklare att se valmöjligheter, och att individen kan på ett 

mognare sätt välja ett yrke om den har kunskap om sig själv, kunskap om omvärlden samt använder 

sig av båda de faktorerna tillsammans i processen.  

Trait and Factor Theory är en teori som Parson (1909) utvecklade som en matchningsstrategi och 

är ett verktygsstöd för aktörer som arbetar med rådgivning och vägledning. Teorins starka 

anknytning till personligheter har blivit en utgångspunkt till många andra karriärvalsteorier, då 

denna kännetecknar de dispositioner och faktorer som karakteriserar olika personligheter (Brown 

m.fl., 2002). Vidare menade Parson att det är möjligt att göra en enkel och bra matchning mellan en 

persons egenskaper och kriterierna ett arbete söker. När en person har ett arbete som är välanpassat 

till sina egna egenskaper och intressen arbetar hen mer effektiv, och resultatet blir mer givande för 

alla parter. I teorin satte Parson upp en modell i sju steg för att underlätta vägledning av individer 

mot deras framtid mot ett yrke. De sju stegen redovisas enligt följande;  

 Personliga data – Skapa en redogörelse för viktig information om klienten. Det är ytterst 

viktigt att rådgivaren/vägledaren tar med de fakta som är relevanta för klientens 

yrkesproblem.   

 Självanalys – När klienten rannsakar sig själv bör detta ske med hjälp av en 

rådgivare/vägledare då denne kan vara till stöd med att dokumentera varje intention samt 

intresse som kan inverka på klientens yrkesval. 

 Klientens valmöjlighet – Klientens egna val och beslut kan visa sig redan under de två 

första stegen. Rådgivarens/vägledarens roll är att inte påverka klientens val och beslut 

utifrån de kriterier som rådgivaren anser passar klienten bättre. Istället ska rådgivare 

fungera mer som en guide.  

 Vägledarens analys – Rådgivaren/vägledaren testar att klientens val av beslut för att se om 

de är i linje med huvuduppdraget inom klientens yrkeslinje.  

 Betraktelsesätt på omvärlden – Det är av yttersta vikt att rådgivaren/vägledaren har reella 

kunskaper om arbetsmarknaden såsom brancher, yrken samt utbildningsvägar. 

 Resonemang/råd – Rådgivaren/vägledaren bör ha en vidsynt inställning i kombination 

med logiska och tydliga resonemang för att på bästa sätt kunna vidga klientens perspektiv. 

 Hjälpsamhet – Rådgivaren/vägledaren har ett ansvar att hjälpa klienten att passa in i det 

valda yrket samt hjälpa klienten med reflektion kring karriärvalet. 
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Utifrån teorins ovan nämnda kriterier samt trestegsmodellen har vi skapat en egen bild som vi har 

tagit och modifierat utifrån Karin Franssons och Else-Maj Eineborg Falks ursprungliga bild 

(Stockholms universitet, 2011-09-27). Denna bild har föreläsarna i sin tur hänvisat ur Watts & Law 

(1977) när de använt bilden under föreläsningen av delkursen Sociologiska perspektiv på studie- 

och yrkesval (ibid). I illustrationen som visas nedan, har vi benämnt de första tre stegen ur 

trestegsmodellen såsom Individens kännedom om sig själv, Individens kännedom om alternativen i 

utbildning och arbetsliv samt Individens förståelse för sambandet mellan sig själv och alternativen. 

Vi har dessutom lagt till ytterligare två steg utifrån Trait and Factor Theory som beskriver 

Individens kunskap om beslutsfattande samt Individens kunskap om genomförande. 

 

Illustration utifrån trestegsmodellen och Trait and Factor Theory 
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3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att få mer kunskap om hur lärare och studie- och yrkesvägledare vid skolor tillhörande 

skolformen Lärvux förbereder elever i övergången från studier till arbetsliv och vad som eventuellt 

kan hindra och begränsa deras arbete. Till syftet har vi följande forskningsfrågor; 

 

 Hur förbereder skolan lärvuxelever i övergången till arbetslivet? 

 Vilka hinder finns och begränsar förberedelserna för elevernas övergång till arbetslivet? 
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4 Metod  

I detta avsnitt presenteras upplägget, tillvägagångssättet samt genomförandet för de metodologiska 

val som använts i undersökningen. Intentionen har varit att hitta en lämplig forskningsdesign som 

passar inom ramen för studiens syfte. I en undersökning är det relevant att anpassa sin metod om 

man vill få en fördjupad förståelse och på ett upptäckande sätt studera problemområdet (Marshall & 

Rossman, 2011). 

4.1 Val av metod  

Vi använde oss av en kvalitativ metod då vårt syfte var att se individers egna erfarenheter av 

problemområdet på nära håll. Genom personliga möten tog vi del av olika tolkningar och 

perspektiv, vilket bidrog till en större förståelse och kunskap om ämnet samt bekräftade några 

antaganden som vi hade om problemområdet.  

Den kvalitativa metoden grundar sig i att få en djupare förståelse för den målgrupp som man har 

valt att studera. Det som kännetecknar metoden är att det finns en typ av närhet till 

forskningsobjektet som inte framkommer på samma sätt med en kvantitativ metod. Med den 

kvalitativa metoden får man tillfälle att studera människors syn på verkligheten, och vilka 

upplevelser de har inom det specifika området genom ett mer personligt intervjusätt (Backman 

2008).  

4.2 Genomförandesteg  

Efter långa diskussioner om val av uppsatsämne var vi båda nyfikna och intresserade av att studera 

skolformen Lärvux, då den är relativt okänd samt såg vi en möjlighet att införskaffa oss ytterligare 

kunskap och lärdom om ämnet. Härigenom uppkom den uppfattningen om att dessa elever behöver 

extra stöd och vägledning eftersom att deras övergång till arbetslivet ofta är svårare, blev det ett 

relevant problemområde. Efter att vår kunskap utökades om problemområdet genom att läsa 

tidigare forskning och litteratur, skickade vi ut missivbrev via e-post till olika studie- och 

yrkesvägledare och lärare på ett flertal Lärvuxskolor (Bilaga 2).  

I brist på frivilliga deltagare, mycket beroende på att det inte finns ett sådant stort utbud av 

Lärvuxskolor fick vi bredda vår sökning och skicka ut ytterligare missivbrev till skolor.  
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Vidare utförde vi även uppföljning via telefonkontakt. Slutligen fick vi kontakt med sju personer 

inom Lärvux, och vi besökte sammanlagt fyra olika Lärvuxskolor för intervjuer. En intervju ägde 

rum med enbart en respondent från skolan samt de resterande tre intervjuerna utfördes med två 

deltagare samtidigt.  Då skolformen är en relativt liten del av vuxenutbildning fick vi besöka skolor 

längre bort än planerat. Efter varje enskild intervju diskuterade vi innehållet av det som kom fram 

samt transkriberade ljudupptagningen. Allt det material vi samlade behandlade vi varsamt genom 

att organisera, analysera och kritiskt granska. 

4.3 Urvalsförfarandet  

Respondentgruppen till denna studie bestod av tre studie- och yrkesvägledare och fyra lärare på 

olika Lärvuxskolor inom Sverige. Vår första intention var att enbart intervjua studie-och 

yrkesvägledare men av brist på gensvar valde vi att bredda vårt urval och även inkludera lärare i 

undersökningen. Då urvalsgruppen består av personer med olika yrkesbefattningar hade vi insikten 

om att deras erfarenheter och kunskap eventuellt kan vara varierande och ge en berikande 

kunskapsbild om problemområdet. För att lättare kunna följa studiens intervjupersoner kommer 

nedan en översikt av relevanta karakteristiska drag som beskriver urvalsgruppen.  

4.3.1 Översikt av urvalsgruppen 

I översikten redovisas urvalsgruppens representanter som studie- och yrkesvägledare (SYV), 

lärlingssamordnare, lärare och specialpedagog. Med hänsyn till sekretess presenteras skolorna 

enbart som Lärvux med tillhörande numrering. Några geografiska områden kommer inte heller att 

nämnas av detta skäl. Intervjupersonernas ålder kommer inte att tas upp då detta inte tillfrågades 

under intervjun. Yrke, kön samt arbetsuppgifter är ytterligare egenskaper som tas upp i denna 

översikt. Skolorna är olika stora med avseende på elevantal. I en rangordning i relation till 

elevantalet har Lärvux 2 flest elever, följd av Lärvux 3 och 4. Lärvux 1 har minst antal elever.  

Översikt. Urvalsgrupp 

Skola Respondent Kön Arbetsuppgifter 

Lärvux 1 

Studie- och yrkesvägledare  Kvinna Studie- och yrkesvägledning på 

Komvux och Lärvux 

Lärlingssamordnare Man Lärare och samordning av 

lärlingsutbildningar på Lärvux 

Lärvux 2 Studie- och yrkesvägledare Kvinna Studie- och yrkesvägledning    

 

Lärvux 3 

 

Studie- och yrkesvägledare Kvinna Studie- och yrkesvägledning 

inom grund- och gymnasiesärskola 

Lärare  Kvinna Lärare inom Lärvux 
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Lärvux 4 
Specialpedagog/Lärare Kvinna Lärare inom Lärvux 

Specialpedagog/Lärare Kvinna Lärare inom Lärvux 

 

Studie- och yrkesvägledaren från Lärvux 1 har en kombinationstjänst som innefattar arbetsuppgifter 

inom Komvux och Lärvux. Lärlingssamordnaren från samma skola arbetar även som lärare. På 

Lärvux 2 arbetar endast en studie- och yrkesvägledare med arbetsuppgifterna inklusive 

praktiksamordningen. Representanter från Lärvux 3 är en studie- och yrkesvägledare som är i första 

hand verksam inom grund- och gymnasiesärskolan samt en lärare som arbetar med de pedagogiska 

delarna på Lärvux 3. Det nära samarbetet mellan dessa två representanter gäller främst vid 

slussning av elever från gymnasiesärskolan till Lärvux. På Lärvux 4 arbetar två specialpedagoger 

med det pedagogiska lärandet på skolan. 

Utifrån syftet och intervjufrågorna var antalet intervjupersoner tillräckligt, med utgångspunkt från 

den tid som avsattes under uppsatsens gång. De kriterier som ligger till grund för urvalet var att de 

berörda aktörerna arbetar inom skolformen och har det uppdrag att bringa kunskap samt vara till 

stöd för elevers karriärutveckling, Förordningen om läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 

2012:101). Urvalet kan anses vara ett strategiskt val då vi medvetet planerade och valde personer 

som var lämpliga att delta i undersökningen, och kan därför relateras till Johannessen & Tufte 

(2010) som påstår att man gör ett val om vilka man väljer att intervjua genom att detaljera 

målgruppen. 

4.4 Metoder och tekniker  

Ursprungligen betyder ordet Metod ”vägen till målet” (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 98). Utifrån 

uppsatsplanens syfte och forskningsfrågor (se avsnitt 3) var intentionen att skapa intervjufrågor 

utifrån den kvalitativa metoden. För att kunna få en fördjupad insikt av deltagarnas berättelser 

användes en semistrukturerad intervjuteknik under intervjutillfällena. Vi märkte att vi genom denna 

metodteknik, skapade ett öppnare klimat som gav större utrymme för såväl våra intervjupersoner 

som oss själva att ställa öppna frågor men även uppföljningsfrågor.  

En mindre nackdel med öppna frågor inom den semistrukturerade intervjutekniken är att frågorna 

kan upplevas vara sensibla då enbart vissa teman ska rymmas i intervjun (ibid). Dock kan denna 

metodteknik ge stora möjligheter att nå fram till outforskade fenomen som inte finns, i till exempel 

det teoretiska perspektiven som använts i studien (Marshall & Rossman, 2011). Denna 

intervjuteknik skapar även ett sätt att producera kunskap genom ett socialt samspel mellan 

intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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4.5 Datainsamling  

Visionen var i och med vårt val av den kvalitativa metoden att ställa intervjufrågorna på plats där 

aktörerna befann sig, exempelvis på skolan.  

Vi träffade sju yrkesverksamma personer inom skolformen Lärvux och fick ta del av deras 

berättelser och erfarenheter. Intervjuerna tog plats på den aktuella skolan och vi använde oss av vår 

framställda intervjuguide (Bilaga 1). Tidsåtgången för mötena var mellan 45-60 minuter, och både 

plats, datum, tid och intervjulängden var på respondenternas villkor och möjligheter. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av ljudupptagning samt antecknade vi det mest väsentliga. Vi informerade 

respondenterna om deras anonymitet i denna studie då vårt mål inte var att belysa en specifik skola, 

utan att förmedla kunskap om skolformen.  

4.6 Etiska ställningstaganden  

Samhällsforskningen berör mänskliga väsen där människor med olika bakgrund och som befinner 

sig i olika situationer, är forskningens främsta målfigurer. Vikten av forskningsetiken är således 

väsentligt när man bedriver sin studie samt för att den ska räknas som trovärdig, ska den visa en 

människosyn som präglas av respekt och trygghet gentemot studiens deltagare (Marshall & 

Rossman, 2011). För att säkerhetsställa god forskningsetik i undersökningen tog vi hänsyn till de 

fyra grundprinciperna, enligt Vetenskapsrådet (2005) Forskningsetiska principer. Dessa är; 

  

 Informationskravet – Våra deltagare blev i förväg informerade om uppsatsens tema och 

syfte samt informerades de om att medverkan är frivillig.  

 

 Samtyckeskravet – Vi försäkrade oss om att deltagarna gav sitt samtycke för att delta 

frivilligt i studien. Detta gällde även vid inspelningen av intervjun. 

 

 Konfidentialitetskravet – I uppsatsen beskrivs deltagarna med fiktiva namn med hänsyn till 

deras anonymitet och integritet. Då avsikten var att studera aktörernas egna berättelser 

beskrivs heller inte irrelevanta frågor i studien. Dessa kan vara arbetskollegor, skolans 

specifika namn, stad, företag eller föreningar. 

 

 Nyttjandekravet – Det empiriska materialet används enbart till studiens syfte. 

 



 

20 

 

4.7 Resultatbearbetning   

Det som står i förgrund för vår studie är deltagarnas egna berättelser och erfarenheter från Lärvux. 

Det har vi försökt att varsamt stå fast vid genom att transkribera intervjuerna för att vara noggranna 

med att allt som kom fram kunde behandlas. I och med transkriberingen noterade vi tydliga likheter 

och återkommande faktorer, vilket vi använde till olika teman som både framställs i 

transkriberingen samt i resultat och analys.   

Det som insamlas vid undersökningsprocessen bör placeras i de sammanhang som de producerats 

under, vilket understöder analysen samt gör innehållet mer begripligt. Utifrån den kvalitativa 

metoden underlättar det att göra en innehållsanalys där fokus ligger på att identifiera framträdande 

drag genom att ta ut återkommande uttryck eller ord från innehållet (May, 2013).  

Som sista kritiska punkt granskade jag föreställningen att det som intervjupersonen redogör för 

representerar något bortom intervjusituationen. Här finns det flera möjligheter. För det första 

kan redogörelsen helt enkelt vara felaktig av en eller annan anledning. För det andra kan 

redogörelsen visserligen ge en god spegelbild av personens upplevelser, men det finns kanske 

omständigheter eller händelser kring dem som hon inte var medveten om (May 2013, s.189). 

Mot denna bakgrund hade vi även under hela resultatbearbetningen i åtanke att den enskilda 

individens sanning inte förhållandevis måste vara samhällets generella erfarenhet. Detta var viktigt 

för oss under bearbetningen av intervjuerna, då vår intention utgick från att vara öppna och 

mottagliga för information men även varsamma över hur vi sedan analyserade materialet. 

4.8 Giltighet och tillförlitlighet  

Inom den kvalitativa metoden ska forskaren alltid sträva efter en giltig och tillförlitlig studie. Med 

detta menar Kvale & Brinkmann (2009) att en giltig slutsats korrekt ska förklaras på ett välgrundat, 

hållbart, försvarbart, vägande samt övertygande sätt utifrån studiens premisser. Det empiriska 

underlaget som samlades in under studien består av fyra semistrukturerade intervjuer som spelades 

in under intervjuutförandet. Genom att behandla det empiriska materialet utifrån respondenternas 

egna berättelser samt återkoppla till studiens syfte, forskningsfrågor och det teoretiska perspektivet, 

var vår ambition att röra oss objektivt inom studiens tema. En annan viktig aspekt för denna studie 

är att vi kritiskt granskade information från källor som exempelvis hemsidor och broschyrer, då vår 

avsikt var att se till att dessa var lämpliga och uppdaterade. 
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5 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas de svar som mottagits av intervjupersonerna. Studiens forskningsfrågor är 

utgångspunkten till de intervjufrågorna som ställdes vid intervjun (se avsnitt 3 och bilaga 1) och är 

så vidare en utgångspunkt för de svar som deltagarna uppgav. 

Den struktur som redovisas här är därför tematiserad utifrån intervjusvaren som framkom efter att 

intervjufrågorna hade ställts. Svaren var många och för att tydliggöra dessa delas de in först i 

huvudkapitel och sedan beskrivs några svaralstren i detalj som visas i underrubrikerna. För att 

ytterligare tydliggöra berättelserna används citat som beskriver deltagarnas åsikter. 

Skolorna presenteras som Lärvux 1, Lärvux 2, Lärvux 3 samt Lärvux 4 med utgångspunkten från 

den beskrivningen som står i urvalsförfarandet (se avsnitt 4.3). För att skilja vem som uttalat i 

citaten beskrivs de enskilda deltagarna som syv eller lärare från respektive skola, dock undantagsvis 

för Lärvux 1 då en av deltagarna arbetar som lärlingssamordnare och beskrivs därför med samma 

benämning i detta avsnitt. Trots att deltagarna hade olika befattningar svarade de på frågorna 

tillsammans och därför återges således deras berättelser som eniga med utgångspunkt till ett 

gemensamt perspektiv. 

5.1 Förberedelserna 

Kapitlet redogör för skolornas svar till den första intervjufrågan om hur respondenterna förbereder 

eleverna i övergången till arbetslivet. Det framkom av svaren att samtliga Lärvuxskolor förbereder 

eleverna på olika sätt, vilket konstaterades av deltagarna är beroende på förutsättningar och resurser 

som skolan har. Mycket berodde på att eleverna har individuella behov då funktionsnedsättningarna 

kan vara olika. Såväl målgruppen som förberedelserna är därför breda. Tre centrala punkter 

framkom som karakteristiska i förberedelserna och som skolorna menade vara en 

grundförutsättning, för att övergången ska bli så gynnsam som möjligt för eleverna. Dessa är 

individuella studieplaner vid vägledningssamtal, yrkesutbildningar samt marknadsföring. Med 

yrkesutbildningar menade skolorna främst lärlingsutbildningar. Lärlingsutbildning är en 

yrkesutbildning som omfattar minst 20 veckor och är längst två år där utbildningen genomförs 

övervägande på en arbetsplats. Målet är att ge individerna en möjlighet till yrkeserfarenhet som kan 

leda till eventuell anställning med eller utan stöd från myndigheterna 
17

. I rubrikerna nedan 

redogörs för faktorerna ytterligare. 
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5.1.1 Individuella studieplaner vid vägledningssamtal 

Samtliga Lärvuxskolor upprättar individuella studieplaner tillsammans med elever i samband med 

enskild vägledningssamtal. Lärvux 2 berättade att ibland kunde föräldrar, godemän, tolk eller 

myndighetspersoner vara med under samtalet, vilket skolan ansåg är ett stöd för eleverna. 

Kriterierna för studieplaner från Lärvux 1 och 2 innehåller information om varje elevs syfte och mål 

med studierna, studieomfattning, antal kurser samt kursvalet i relevans till framtida yrken. Lärvux 2 

påpekade vikten av att synliggöra de tankar hos eleven och att få dessa skriftliga i studieplanen. Till 

exempel visade sig att många elever har ett stort behov av att få prata om sina tankar kring olika 

yrken som de inte vet något om. Vidare menade skolan att det finns även elever som redan arbetar 

på daglig verksamhet men som har önskemål att få läsa kurser för att få kunskaper om vissa ämnen. 

Dessa elever visade sig även vara intresserade av att prova på ett arbete utanför den dagliga 

verksamheten. Ytterligare menade Lärvux 2 att det har många elever med utländsk bakgrund som 

av olika skäl saknar arbetslivserfarenheter. Då hävdade skolan att ”Det är viktigt att i 

överenskommelse med eleven att studier med APL bör ingå i studieplanen” (syv på Lärvux 2). På 

detta sätt påstod skolan att de kan ge ny kunskap samt stärka elevens anställningsbarhet i framtiden. 

Då många elever redan förvärvsarbetar på daglig verksamhet är studieplanen en tydlig och bra 

riktlinje i elevens karriärutveckling enligt skolan. 

Alla har sin egen studieplan och läser på olika sätt. De är ofta ute i daglig verksamhet och läser 

en någon kurs här. Den individuella studieplanen kan se väldigt olika ut. Vi tittar på vad är 

syftet med just den här eleven. Hela Komvux har det syftet att vara som ett smörjmedel och 

fylla luckor (syv från Lärvux 1). 

Det kan vara att man har funderingar att söka till lärling men vet inte allt, det var en kille som 

ville jobba på en begravningsbyrå, ”ok vad gör man där, jag vet inte men det verkar vara bra ” 

(elev).”ok ska vi besöka nån där?” (syv). Jag skriver oftast, jag påbörjar oftast den när jag 

träffar en ny elev. Då skriver vi ju syftet (syv på Lärvux 2). 

Lärvux 3 och 4 berättade att de upprättar studieplaner för enbart de kurser som elever läser, och i 

planen framgår inte studiens relevans till framtida yrkesval. Vidare konstaterade skolorna att det 

inte finns en studie- och yrkesvägledare som arbetar på skolan.  

Ingen syv alls är kopplad till särvux, jag sköter alla samtal och upprättar studieplaner till alla 

elever. Vi har enskilda samtal men det är om vad de vill läsa, står i elevens individuell 

studieplan (lärare på Lärvux 3). 

Skolorna hävdade att studieplanen är ett viktigt redskap som bör ses som ett levande dokument för 

att kunna utgå från elevens individuella behov. Detta speciellt med tanke på att mål och syfte 

plötsligt kan ändras för eleven. 

5.1.2 Yrkesutbildningar  

Under intervjuerna framkom att enbart Lärvux 1 och 2 har lärlingsutbildningar att erbjuda eleverna. 

På de två skolor som har lärlingsutbildningar konstaterade deltagarna att eleverna har en större 

chans att få ett ”riktigt” arbete eftersom detta underlättar övergången till arbetslivet. Lärvux 2 ville 
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påpeka att trots stor möjlighet att få anställning efter lärlingsutbildning är det dock fortfarande få 

elever som bli erbjudna fortsatt anställning. 

Målet efter en lärlingsutbildning är alltid att få en anställning. Om det blir så ser vi till att 

arbetsförmedlingen går in och samverkar med arbetsplatsen så att det blir en 

lönebidragsanställning. Tyvärr blir det inte anställningar för alla efter lärlingsutbildningen. Då 

brukar vi följa med eleven i fråga till…..och få de inskrivna där. Där fortsätter det sitt 

arbetssökande (syv Lärvux 2). 

På Lärvux 1 handlar det främst om matchning då de vill att eleverna ska känna sig trygga och 

bekväma på de arbetsplatser de får som träningsmöjlighet. Dock handlar det också om vilka företag 

som är öppna för att ta emot dessa elever, vilket inte alltid heller är så enkelt eftersom att 

förutfattade meningar präglar vissa av företagens beslut. Arbetsplatser som tar emot elever är ofta 

större företag som erbjuder praktiska jobb som exempelvis matbutiker samt större företag inom 

handel. Dessa företag brukar även passa elevernas förutsättningar, då det finns ett stort antal 

möjliga arbetsuppgifter som är både enklare och mer utmanande.  

När en skola har lärlingsutbildning menade Lärvux 1 att det är mycket som de måste tänka på och 

vara medvetna om. Det handlar både om kampen för att lyckas hitta praktikplatser, det stora 

engagemanget i att motivera eleverna till att gå dit när de tycker att det känns svårt samt vikten av 

ett nära samarbete med alla aktörer som deltar i processen. Även Lärvux 2 fokuserar mycket på 

matchning när det kommer till val av praktikplatser då det är mycket som måste finnas med i 

åtanke. Ibland händer det att eleverna får byta praktikplats då de inser att det inte är rätt val för 

eleven själv eller att eleven inte fyller kriterierna som företaget kräver. Skolan menade att det är 

viktigt att vara tydlig för att undvika missförstånd. Ibland fungerar det samt ibland händer det saker 

som de inte kan styra över. 

Vi är väldigt tydliga när vi letar och inte så att vi döljer att här kommer en tjej som är 

jätteduktig som vill jobba 8 timmar utan man berättar naturligtvis att det här är en tjej som har, 

ja generella inlärningssvårigheter, för att det ska funka så behöver hon det här och det här (syv 

på Lärvux 2). 

På Lärvuxskola 3 och 4 försöker de ta in kunskap om arbetsmarknaden i undervisningen, då 

skolorna menade att det är viktigt för eleverna att vara medvetna om vad som händer ute i 

arbetslivet samt hur det kan fungerar på olika arbetsplatser.  

Men jag tänkte på det du sa om att de ska rustas för livet, de vi jobbar med nästan alla grupper 

är att de klipper ut artiklar som de får diskutera. Så de ska hänga med i de som händer. Så kan 

man hänga med i det som händer på deras arbetsplatser. Och så jobbar vi med nutidsfrågor. Det 

tycker vi är viktigt. Sen det här med tekniken, en del är så duktiga på teknik att man själv får ta 

hjälp av eleverna ibland. Det finns hjälpmedel som handy. Handy är som en mobiltelefon som 

räknar ner tid och den kan prata om man skriver. Mycket bilder (lärare på Lärvux 3).  

Vi jobbar mycket med bilder och sådant. Det är inte så lätt i början att veta hur saker fungerar. 

Hur man ska agera och så, med i kursen vi läser nu, så pratar vi förhållningssätt och det är ofta 

okunskap. Vi måste jobba med bilder och förtydliga allting (specialpedagog på Lärvux 4). 

På både Lärvuxskola 3 och 4 som inte har lärlingsutbildningar påpekade respondenterna en stor 

önskan om att införskaffa dessa eftersom det finns ett behov och en önskan från eleverna. 
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5.1.3 Marknadsföring  

Samtliga fyra skolor konstaterade tydligt att marknadsföring är en del av arbetsuppgifterna när man 

arbetar inom Lärvux. Oftast handlar det om att locka dit nya elever och då behövs marknadsföring 

för att informera och intressera företag samt andra aktörer. Marknadsföringen går ut på att besöka 

olika mässor och företag, skicka ut informationsblad, ha öppet hus på skolan samt genom de 

personer de träffar i deras dagliga arbete helt enkelt upplysa och betona vikten av Lärvux. 

Jag söker upp företag, samverkan med företag och i samband med Särvux är det svårare. Det är 

viktigt att skapa kontakter man kan använda sig av igen. Marknadsföra sig bra och samarbeta så 

företag kan rekommendera till andra företag.(lärlingssamordnare på Lärvux 1). 

Det har mycket med att vi ska ligga i framkant, att synas, vi ska marknadsföras, vi ska locka 

andra elever från andra kommuner, vi ska vara Lärvux i världsklass som visionen, det är nog 

mer utlagt på oss tror jag eftersom det är liksom ett mål med Lärvux (syv på Lärvux 2). 

Vi är ute och presenterar oss så de vet möjligheterna vi kan ge, presenterar oss på daglig 

verksamhet och försöker komma ut på boenden. För tillfället skickar vi ofta ut blad om det, 

men vi behöver göra en uppsökande verksamhet för att visa att vi finns (specialpedagog på 

Lärvux 4). 

Lärvux 3 menade att marknadsföringen handlar om att visa upp sig då skolformen är relativt okänd 

i vissa sammanhang, samt att det finns mycket okunskap och förutfattade meningar om individer 

med funktionsnedsättningar ute i samhället. Vidare kan vi även notera att marknadsföringen är 

viktigt för samtliga Lärvuxskolor då det bidrar till skolformens utveckling samt elevernas möjlighet 

till deltagande ute i arbetslivet.  

5.2 Riktlinjer 

Här redogörs de svar som framkom utifrån den andra intervjufrågan som ställdes. Frågan handlade 

om vilka mål och riktlinjer som skolan använder i förberedelserna. Även på denna fråga visade sig 

vara skiftande. Den stora skillnaden är att skolorna använder sig av riktlinjer som passar deras 

verksamhet.  

Lärvux 1 upprättar individuella studieplaner, de använder sig av all styrdokument som gäller för 

hela vuxenutbildningen samt även har en likabehandlingsplan. I studieplanen anges syfte och mål 

med utbildningen, kursomfattning, kursperiod, studieekonomi, tidigare utbildningar samt nuvarande 

sysselsättning. Lärvux 2 använder sig främst av de lokala bestämmelserna som ges av 

Arbetsmarknadsförvaltningen i kommunen, då dessa liknar mer verksamheten i övrigt. Skolan 

hämtar emellanåt även stöd från Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.  

Lärvux 3 har ett nära samarbete med studie- och yrkesvägledaren på kommunens grund- och 

gymnasiesärskola, vilket gör att skolorna använder sig av styrdokument som gäller respektive 

skolform. Dock påpekade läraren på Lärvux 3 att ”kursplanerna är ju som vilka kursplaner som 

helst och inte mer inriktade än andra” Då skolan inte erbjuder lärlingsutbildningar används 
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studieplanen mer som en central riktlinje, där den främst består av syfte och mål i relation till kurser 

som eleven läser. Lärvux 4 använder sig av Läroplanen för vuxenutbildning samt arbetar med ett så 

kallat Teamkontrakt som är ett verksamhetsmål från den egna kommunen och utbildningsnämnden 

för Komvux. Deltagarna från Lärvux 4 menade att kommunen har ett strategiskt mål där kommun 

ska vara en kreativ tillväxtzon och ett engagerat näringsliv. Vidare i slutmålet som 

utbildningsnämnden betonar, lyfter den fram vikten av att höja den allmänna utbildningsnivån 

genom att samarbeta med skolan, universitetet samt näringslivet. Lärvux 4 avsätter sedan de delar 

av dessa mål som passar den egna verksamheten. Skolan har utformat en egen studieplan som 

innehåller elevens syfte och mål med skolgången. Den ska även innehålla elevens tidigare 

utbildningar, arbetslivserfarenheter, eventuellt byte av arbetsplats samt information om hur eleven 

kan vidareutbilda sig inom det egna arbetsområdet.  

I all vår verksamhet använder vi oss av skollagen och de förordningar som gäller oss. Vi har 

även en likabehandlingsplan som vi använder. I studieplanen anges syftet med studierna, vad 

målet är och hur man planerar för att nå sina mål. Omfattning och tid för studierna. 

Studieekonomi, eventuellt CSN. Tidigare utbildningar och nuvarande sysselsättning (syv på 

Lärvux 1). 

Ja, ja vi har ju vuxförordningen, när man jobbar liksom varje dag det är ju inte direkt man drar 

upp förordningen, även om det händer mycket nu, mycket nytt så att man tittar men mer nästan 

vi jobbar efter, naturligtvis att vi följer förordningen, men efter kanske förvaltningens riktlinjer 

mer, deras mål och vision trycker vi på mer det som känns i arbetet. Det är närmare på nåt vis 

(syv på Lärvux 2). 

I studieplanen, vi fyller i vilket mål, men mer i relation till eleven än till arbetet, vi arbetar för 

att starta lärlingsplatser/yrkesutbildningar då blir det annorlunda. Jag sköter alla samtal och 

upprättar studieplaner till alla elever. Vi jobbar för att ….. som är SYV på särskolan ska få 10 

% på särvux. (lärare på Lärvux 3). 

Känns lite som om läroplanen mer är riktad till de elever som studerar på grundläggande och 

gymnasiala kurser på komvux. Inte för de inom särskild utbildning för vuxna. Dagens samhälle 

är inte anpassat än, så att det finns arbeten för alla de inom den Lärvux som vill arbeta på den 

öppna marknaden. Även verksamhetsplanen är mer riktad till de elever som studerar på 

grundläggande och gymnasiala kurser på komvux. Inte för de inom särskild utbildning för 

vuxna.(specialpedagog på Lärvux 4). 

Det påpekades av både Lärvux 3 och 4 att det finns vissa brister i de riktlinjer för Lärvux, då dessa 

liknar andra bestämmelser som även används i andra skolformer inom vuxenutbildning och är 

därför mer anpassade för elever utan funktionsnedsättningar. 

5.3 Samarbete  

I detta kapitel redovisas de svar som framkom utifrån den tredje intervjufrågan om samverkan med 

aktörer utanför skolan ingår i förberedelserna. Det som framgick av svaren är att samtliga skolor 

har samverkan med olika aktörer. Det påvisades i svaren att skolorna har ett stort behov av ett 

samarbete med många aktörer både innanför och utanför skolans värld. I svaren lyftes det fram 
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vikten av ett samarbete med arbetslivet, myndigheterna samt övrig personal i skolan. Nedan 

redogörs för dessa faktorer vidare. 

5.3.1 Arbetsliv  

Vikten av samarbetet med arbetslivet framgick i samtliga Lärvuxskolors svar, speciellt på de två 

skolor som har lärlingsverksamheter, det vill säga Lärvux 1 och 2. De berättade att samarbetet är 

viktigt eftersom det underlättar att få praktikplatser då kontakterna de får med sig från tidigare 

samarbeten är betydande för eleverna. Samt kan skolan få mycket stöd av arbetslivet när de sätter 

ihop såväl nya som gamla utbildningar. 

Vi ska ju ha sådant här branschråd för varje inriktning som vi har på lärling. Vi har exempelvis 

barn, handel, äldre och sex stycken. Så där har vi på så sätt ett samarbete med arbetslivet. Man 

träffas, för det är viktigt att man kollar av vad branschen vill att eleverna ska kunna och vad, så 

att vi kan göra utbildningen såsom branschen vill så att den motsvarar kraven (syv på Lärvux 

2). 

Lärvux 1 har en lärlingssamordnare som har ett stort kontaktnät ute bland företagen i kommunen 

och använder sig mycket av samverkan då respondenten menade att ”det är viktigt att skapa 

kontakter i arbetslivet som man kan använda sig av igen (lärlingssamordnare på Lärvux 1). Lärvux 

3 kommenterade inte något specifikt samarbete med arbetslivet, dock menade de att företagen 

borde ta tillfälle att dra nytta av kunskapen och arbetskraften som Lärvux erbjuder. Däröver menade 

de också att många elever vill göra de arbetsuppgifter som kanske vissa andra på företaget inte vill 

utföra. Det kan vara enklare uppgifter som passar elever med funktionsnedsättning utmärkt. 

Lärvux 4 förklarade att eftersom de inte har lärlingsutbildning sker det inte någon större samverkan 

med arbetslivet. De brukar dock försöka samverka mycket på eget initiativ ute i samhället genom 

mässor och liknande där de möter olika företag i kommunen. Likväl finns det också en önskan hos 

samtliga av skolorna om ytterligare samverkan med arbetslivet samt daglig verksamhet, då det finns 

ett behov av fler företag som kan ta emot eleverna under exempelvis praktik. 

5.3.2 Myndigheter  

Samverkan sker enligt samtliga skolor med olika myndigheter, då det är ett viktigt stöd för eleverna 

och för personalen. De samtliga myndigheterna kan bidra med kunskap i olika frågor samt bidra 

med hjälp och stöd i olika faktorer som inte skolan kan bistå med. Det framkom av respondenterna 

att myndighetssamverkan är väsentlig för att det ska fungera.  En betydande faktor är att det är 

tydligt organiserat mellan de olika myndigheterna, vilket underlättar för alla inblandande aktörer.  

För fler av skolorna är samverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

LSS vara en stor del av arbetet.  

Jag har haft väldigt bra och nära samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi 

hade ett projekt som var kanon bra. Nu känner man några på Försäkringskassan, det blir lättare 

då. Jag möter de tillsammans med Arbetsförmedlingen, vi har ett möte och försöker sy ihop 
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något som passar. Det är alltid olika, beroende på vad det finns för behov. Jag har följt med 

elever på olika möten. Det går absolut bra att ha kontakter med Försäkringskassan, psykiatrin, 

Arbetsförmedlingen. Man får alltid försöka jobba upp kontakter. Här i vårt område fungerar de 

bra (lärare på Lärvux 1).  

Alltså de elever som kommer hit många har ju många personer runt omkring sig, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, daglig verksamhet, LSS handläggare, hela kittet alltså. 

Att vi samverkar, det gör vi varje dag (syv på Lärvux 2).  

Det är lite olika, just nu har vi varit på ett möte med boendet, habilitering, arbetet och så. Det är 

så vi vill ha det och försöker. Vi har verksamhetsmöten. Vi vill samverka så mycket som man 

hinner. Samarbetet med Försäkringskassan är något som vi också har påbörjat, vi vill komma 

och informera om vår verksamhet, vi har varit godemän, vi vill samverka. Och vi har öppet hus 

(specialpedagog på Lärvux 4). 

Lärvux 3 kommenterade inte djupgående om samverkan men belyste att den finns.  

Det visade det sig att det finns en önskan på flera håll om ytterligare samverkan då den är så pass 

betydelsefull för eleverna och för skolpersonalen. Dock handlar det om ett likasinnat engagemang 

från alla aktörer samt menade skolorna att en god samverkan kräver mycket tid vilket ibland kan 

vara ett dilemma. Men i slutändan kan vi se utifrån intervjuerna att samtliga skolor är i helhet nöjda 

med samverkan de har med olika myndigheterna.  

5.3.3 Övrig personal  

Kollegorna är viktiga bollplank i arbetet, hävdade samtliga skolor då man behöver varandras 

kompetenser för att kunna bedriva en enhetlig verksamhet. Detta främst när det gäller 

lärlingsutbildningar och samordning av praktikplatser. Exempel på samarbetet är mellan studie- och 

yrkesvägledaren och lärlingssamordnaren på Lärvux 1 vid lärlingssamordning och 

praktiksamordning. Vidare har Lärvux 2 ett gott samarbete med såväl lärarna som rektorn i skolan 

och de menade att deras engagemang inte bara syns inom det egna arbetsområdet, utan de är även 

måna om att dela med sig av sina kunskaper till den övriga personalen. Lärvux 3 har ingen studie- 

och yrkesvägledare, dock finns ett nödvändigt samarbete mellan studie- och yrkesvägledaren på 

grund- och gymnasiesärskolan och läraren på Lärvux 3, speciellt när det gäller slussningen av 

eleverna från gymnasiesärskolan till Lärvux. Då det inte finns en studie- och yrkesvägledare på 

Lärvux 4 är det enbart de två lärarna som arbetar tätt med varandra. De påpekade att de har en stor 

önskan om ett samarbete med studie- och yrkesvägledarna på Komvux, då de har utbildningar som 

kan passa deras elever som exempelvis lärlingsutbildningar.   

Jättebra samverkan med lärare som är engagerade och som också är ute och besöker eleverna 

på praktikplatserna. När det gäller studieplaner t.ex. det vet ni ju också själva att en studieplan 

är ju levande, så lärare kommer ju och skriver i den tillsammans med eleven men oftast 

påbörjas den direkt hos mig. Jag är mest med i början och i slutet, uppstarten och avslutet och 

om det händer något emellan. Men de är helt insatta i vad som händer. Det är ändå lärarna som 

har mest kontakt med eleverna under utbildningen. Det funkar jättebra.  

Studie- och yrkesorienteringen är bra och sen att när de märker att det finns elever som inte har 

koll på arbetsmarknaden pratar de med mig och vi löser det.  Vi har en jättebra chef, en 

entreprenör som vill att det ska bli bättre och är aldrig nöjd, är ute och hämtar inspiration och 

tar med det hit (syv på Lärvux 2). 
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Jag jobbar med studie- och yrkesvägledning på särskolan, dvs. grundsärskola 7-9 och 

gymnasiesärskola, träningsskolan samt ute mot arbetslivet kontra daglig verksamhet. Jag jobbar 

också med att slussar in elever mot särvux, de som slutar och som börjar arbeta (syv på Lärvux 

3). 

Nej vi har ingen syv inte, det önskar vi oss. Det är ett krav att vi ska ha det, men det har inte 

löst sig än. Vi kan ju inte vara insatta i hela den biten. Ja det finns två vägledare på Komvux 

men de har fullt upp. Det finns ett engagemang med det är inte löst än (specialpedagog på 

Lärvux 4). 

Även om samtliga skolor poängterade vikten av samverkan finns det ändå svårigheter som 

begränsar samarbetet. Särskilt för Lärvuxskolorna 3 och 4, där önskan om ett samarbete med andra 

delar av vuxenutbildningen är stor. Dock påpekade respondenterna att det finns brister i samarbetet 

på grund av för få resurser som till exempel saknad av en studie- och yrkesvägledare på båda 

skolorna. 

5.4 Hinder  

Här redovisas de svar som framkom utifrån den femte och sjätte intervjufrågan om vilka svårigheter 

som begränsar förberedelserna samt hur det påverkar. Svaren var att det uppstår många hinder som 

försvårar för skolan att utföra sina uppdrag när det gäller att förbereda eleverna i deras 

karriärutveckling. Inte minst försvåras förberedelserna för eleverna själva då många redan 

förvärvsarbetar med något de inte är intresserade av.  

Lärvux 2 beskrev att många elever har en önskan om att få byta yrke men har begränsade 

möjligheter på grund av dessa hinder. Vidare påpekade skolan särskilt om ett ekonomiskt hinder för 

många elever. Exempelvis är detta ett tydligt dilemma när eleverna kombinerar studier på Lärvux 

och Komvux men samtidigt behöver ta studielån för att klara sig. Ett annat exempel är när eleverna 

blir av med sitt ekonomiska stöd från olika myndigheter på grund av studier på Lärvux.  

De studerandes ekonomi. Det är ju inte så mycket pengar de får så. Och det är vuxna, många 

har ju kanske barn, alltså det finns där tycker jag ett glapp. Går man på vanlig komvux då tar 

man CSN. Det är helt självklart att man ska göra det för det som erbjuds. Här är det så att om 

FK kanske säger nej, då får man ta specen (bidrag från specialpedagogiska myndigheten) 

istället, men då blir det inte lika mycket. Det tror jag är ett problem och många blir stressade av 

ekonomin, och det förstår jag. Det borde vara nåt våra elever borde också ha, nåt självklart från 

CSN som man kan leva på. Och sen om våra elever ska ta lån kan det vara osäker, kan man 

säga. Går man på högskola och universitet och tar CSN lån så är man ju så pass redo och man 

förmodligen få rätt jobb efteråt, nån form av jobb, så är det inte för våra elever. De hamnar man 

liksom i den fällan (syv på Lärvux 2).  

Två övervägande hinder är utmärkande i förberedelserna enligt samtliga skolor. Dessa behandlar 

frågorna kring okunskap och ointresse, praktiska yrken samt funktionsnedsättningen hos eleverna. 

En grundligare beskrivning av delarna redovisas i underrubriken nedan. 
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5.4.1 Okunskap och Ointresse 

En av de svårigheter som försvårar arbetet för respondenterna tyder på den uppenbara okunskapen 

och ointresset som finns ute i samhället för individer med funktionsnedsättningar. Den okunskap 

som finns kan ibland resultera i att företag väljer att inte ta emot elever. När företag väl tar emot 

elever visar sig inte detta vara en långsiktig anställning som exempelvis när Lärvux 2 påpekade att 

elever inte får fortsätta sin anställning trots att ha provjobbat som lärling. Skolorna menade också 

att den negativa inställningen påverkar eleverna i form av utanförskap samt felaktig behandling i 

samhället.  

De som är inne i tänket exempelvis daglig verksamhet, där går det.  Men ska jag fixa 

praktikplats är de många som får en bild av att det sitter en person i rullstol som dräglar. Har de 

inte fördomarna, så kan man börja på ett annat sätt. Mycket okunskap är det i samhället om vad 

man kan och inte kan göra (syv på Lärvux 3). 

Okunskapen, de vet inte så mycket om vår verksamhet. Det är ett viktigt uppdrag för oss att 

visa vilka vi är och berätta om oss, hur vi ser det här. Vi ser nog inga hinder, andra kanske gör 

det.  Vi bjöd in gymnasiesärskolan också för att visa upp oss. Att vi inte bara sätter oss ner här 

och tänker ”såhär är det” det fungerar inte utan man måste hela tiden verka utåt för att visa sig. 

Det är mycket okunskap (specialpedagog på Lärvux 4).  

De har olika nivåer på deras handikapp. De ska lära sig för att få ett jobb. Det blev inte värt det 

för vissa företag då det blir kostnader för alla sjukdagar med mera. Eller blir det ingen 

anställning vilket eleverna kan tröttna på.  Men om samhället skulle ha den inställningen att 

försöka få ut dessa personer i olika verksamheter, oavsett vad det är. Man kanske inte får lön, 

men man har någonstans att gå. Om alla företag med över 10 anställda skulle göra så skulle de 

hjälpa. De får en tillhörighet. Men om man skulle ändra samhällets inställning så behöver de 

bestämmas uppifrån (lärlingssamordnare på Lärvux 1). 

Okunskapen kan de hitta lite överallt och det bästa sättet att motverka det är i stort sätt att vara 

öppen och ärlig samt att marknadsföra sig och informera. Enligt Lärvux 3 är samhället tufft idag, 

allt går fort och det är stressigt. Människor har ibland svårt att förstå att för vissa elever tar det 

längre tid att lära sig arbetsuppgifterna. Dock menade de att man måste komma ihåg att för 100 år 

sedan var dessa personer instänga på institutioner. Idag går utvecklingen sakta men den går i alla 

fall går framåt. 

5.4.2 Praktiska yrken  

Ett stort dilemma i dagens samhälle som vi fick bekräftat av skolorna var att många praktiska yrken 

försvinner från arbetsmarknaden, arbeten som skulle kunna ha varit passande för eleverna med 

funktionsnedsättningar. Nuförtiden handlar mycket om den sociala kompetensen samtidigt som 

många av de arbeten som finns är tekniskt komplicerade. De menade att det fortfarande finns 

många arbetsuppgifter som glöms bort av arbetsgivare, som en person med funktionsnedsättningar 

med glädje skulle kunna utföra.  

Många arbeten försvinner, hantverksarbeten. Fabriksarbeten skulle passa många men de finns 

inte på samma sätt. Om vi säger på en verkstad, de finns många saker man kan göra runt 

omkring en bil, små saker. Eller vård och omsorg, det finns många enklare saker man kan göra. 
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Rulla håret eller kanske saker som inte annan har tid med. Eller att sitta och prata med dem. Då 

gäller det för arbetsplatserna att inte förkasta de arbetsuppgifterna, de är viktiga (syv på Lärvux 

3). 

Jag tänker också på service bostäder, och servicebostäder, ålderdomshem. Och det finns en kurs 

jag har skrivit ut och tänkt att det skulle vara perfekt att jobba med här på Särvux. Och ha en 

lärlingsplats inom vården. Kanske förskola också (lärare på Lärvux 3). 

Om jag skulle få drömma så skulle jag vilja att fler på testa på att arbeta exempelvis inom 

vården. Omvårdnad som inte hinns med. Inom handeln också. Som dessa individer skulle älska 

att få göra (lärare Lärvux 1)  

Det beskrevs av Lärvux 1 att de praktiska yrkena är otroligt viktiga för dessa elever då de ofta 

innehåller enklare arbetsuppgifter som är lätta för eleven att organisera, strukturera samtidigt som 

eleven får känslan av att göra någonting meningsfullt.  

 

5.4.3 Funktionsnedsättningen  

Om man bortser ifrån företagens deltagande, samhällets värderingar och personalen på Lärvux egna 

engagemang finns det en faktor som inte går att bortse ifrån, det är funktionsnedsättningen.  

Under intervjuerna visade det sig att även om det finns många tekniska hjälpmedel och liknande så 

bidrar funktionsnedsättningen oftast till begränsningar på många olika sätt. Det kan vara att 

möjligheten till olika arbetsuppgifter blir begränsad, elevernas egna deltagande av begränsningen 

genom att snabbt tröttna på arbetsplatsen eller inte orkar ta sig till arbetet. 

Ett hinder som även finns är att när de väl hittat en arbetsplats där de får vara på så tröttnar de 

själva efter ett tag, ja det kan vara saker som att en person blev hämtad varje morgon vilket 

gjorde att den kom till jobbet. (lärlingssamordnaren på Lärvux 1).  

Det är frivilligt och man går här för att man vill, sen har vi många elever. Det har hänt att, ja 

eftersom det är så med mognad det kan ju vara så att de ligger efter i mognad. Ibland så känns 

det som att man har med tonåringar att göra. Högstadiet nästan ibland. Så där att det är jobbigt 

att gå upp på morgonen, det är jobbigt att passa tider, det är också en del av deras 

funktionsnedsättning som man måste jobba med. Så att det är så mycket sådana saker. Men de 

går ju här för att de vill, det är ingen som tvingar eleverna att gå här så att motivation finns 

någonstans(syv på Lärvux 2).  

För många finns det en känsla av att vilja vara delaktiga i det vanliga samhället, men inte för 

alla för det är tryggt. De är inte redo än. Kanske efter mognad och hur man ligger 

kunskapsmässigt. Just nu går ju alla en kurs om neurologiska funktionshinder, det är viktigt 

med kunskapen för de som jobbar här (specialpedagog på Lärvux 4). 

De som är inne i tänket exempelvis daglig verksamhet, där går det.  Men ska jag fixa praktik 

plats är det många som får en bild av att det sitter en person i rullstol som dräglar. Har de inte 

fördomarna, så kan man börja på ett annat sätt, mycket okunskap är det i samhället om vad man 

kan och inte kan göra (syv på Lärvux 3).  



 

31 

 

Dock fick vi konstaterat av samtliga deltaganden att trots funktionsnedsättningen är eleverna på 

Lärvux otroligt positiva och nyfikna. Samtidigt som deras längtan efter delaktighet och 

sysselsättning bidrar till att det ofta går bra när de väl lyckas hitta en arbetsplats. Mycket är ofta 

beroende på vad det är för praktikplats samt vad för typ av funktionsnedsättning eleven har.  

5.5 Bemötandet av hinder 

Avsnittet behandlar intervjupersonernas svar på den sjunde intervjufrågan om vad deltagarna gör 

och anser bör göra för att bemöta de hinder som finns. 

Samtliga skolor poängterar att de möter hinder i det dagliga arbetet men att det går att hantera dessa 

bara man har ett genuint intresse för att arbeta med funktionsnedsatta. En annan viktig aspekt de 

lyfte fram var att som lärare eller studie- och yrkesvägledare är man mer eller mindre tvungen att 

agera som försäljare, särskilt när det gäller samordningen av praktikplatser och samarbetet med 

arbetslivet. I delavsnittet nedan beskrivs två övervägande metoder som skolorna använder för att 

kunna hantera de hinder som finns. Dessa behandlar frågor kring engagemang samt att inta rollen 

som försäljare.    

5.5.1 Engagemang 

Det handlar om att se möjligheter trots att man möter motstånd från olika håll menade samtliga av 

skolorna. Att vara ihärdig, nyfiken och stödjande är viktiga egenskaper hos en pedagog eller studie- 

och yrkesvägledare om man ska klara av att arbeta på Lärvux. 

Tyvärr blir det inte anställningar för alla efter lärlingsutbildningen. Då brukar vi följa med 

eleven i fråga till Arbetsförmedling för vår målgrupp och få de inskrivna där. Där fortsätter de 

sitt arbetssökande (syv på Lärvux 2). 

Det gäller att fånga upp de här nya som kommer till kommunen och inte vet om möjligheterna. 

De här personerna ska ju inte bli mer särbehandlade än vad de redan är. Hade en tjej idag som 

skulle vara på sin praktik själv för första gången. Arbetsgivaren frågade om de skulle gå, hon 

har down syndrom. Vi försöker uppmuntra, vi är motorn i det här för att fortsätta (lärare på 

Lärvux 3). 

Humor men sätta gränser, tålamod, lyssnar, våra elever vill ha någon som är glad. Man har 

ingen anledning att vara arg. Vi går ofta genom om att alla är lika värda. Vi gör ju allt 

tillsammans här, fikar och raster. Lyhörd, de ska känna att de blir både sedda och att vi lyssnar. 

Hur som helst har de med sig lite från arbetslivet som de funderar över och de vågar ta upp det 

här. Vi har ett förtroende, bemötandet är väldigt viktigt (specialpedagog på Lärvux 4). 

Det är svårt med vissa som inte kommer till arbetsplatsen. Jag har haft flera jag har fått åka och 

väckt för att de ska till jobbet. Och inte åkt förrän de kommer ut. För mig är det ett sätt att 
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hjälpa den här killen. Nej det ingår inte i mitt jobb. Dom här vill man hjälpa lite extra för att 

man vet att de har de svårt. Har jag tid gör jag det (lärlingssamordnare på Lärvux 1). 

Om en elev på ett arbete behöver träna på något visst moment t ex man jobbar på ett café och 

behöver lära sig växla pengar eller man är på ett bygge och behöver lära sig att mäta så kan vi 

på Lärvux göra en delkurs som passar just den elevens behov och förutsättningar. Vi skulle 

vilja utveckla detta mera genom ett närmare samarbete med daglig verksamhet (specialpedagog 

på Lärvux 4). 

Kommunikation samt vikten av kompetensutveckling lyftes även fram som betydelsefullt för att 

kunna bli bättre på att bemöta hinder. 

Det är väl bara föra det där uppåt. Det här med ekonomin har vi liksom tagit upp med 

utbildningsdepartementet, och jag tror att de har lyssnat i alla fall. Kompetensutveckling hela 

tiden. Jag tror att det är tack vare vår chef som det är sådan fart här. Nu ska vi testa det här, det 

här funkar inte, då gör vi något annat. Och det är så man måste göra om en verksamhet ska 

kunna växa och utvecklas (syv på Lärvux 2). 

Att motivera eleverna är inte alltid lätt och innebär ibland att skolans personal gör vissa åtaganden 

som inte ens ingår i själva arbetet. Detta är ett bra sätt att fånga upp de elever som har extra behov 

av stöd menade Lärvux 1.  

5.5.2 Försäljare 

En av de främsta arbetsuppgifterna som framkom under intervjuerna var respondenternas kamp i att 

vara en typ av försäljare. Eftersom de ständigt måste marknadsföra sig själva och ofta får ett 

motstånd från arbetsmarknaden är det helt enkelt grundläggande att försöka ”sälja” sig själv, eleven 

och skolan. Oftast går det ut på att de ringer runt till olika aktörer och företag eller i vissa fall göra 

personliga besök.  

Det handlar om att visa sig, att ringa runt och besöka ställen, jag söker upp företag, samverkan 

med företag och i samband med Särvux är det svårare. Det är viktigt att skapa kontakter man 

kan använda sig av igen. Marknadsföra sig bra och samarbeta så företag kan rekommendera till 

andra företag. Det är så olika, en del är så vänliga och andra är totalt ointresserade. Dom vill 

bara ha välfungerande personal (lärlingssamordnare Lärvux 1). 

Lärvux 3 menade att det ständigt sker marknadsföring och försäljning då det finns ett stort behov av 

att synas. För att nå bäst resultat beskriver studie-och yrkesvägledaren att personliga besök 

underlättar chanserna när det handlar om exempelvis förfrågan om praktikplats för elev.  

Det har alltid varit svårt att få praktikplatser, när man ska ringa och fråga så får man tala om 

vart man är från men samtidigt vill man inte säga för mycket för vid första samtalet är det 

många som säger, nej vi har inte möjlighet eller tid med. Men det har förändrats men det är 

fortfarande svårt att hitta praktikplatser (specialpedagog på Lärvux 4)  

Man är ju som en säljare. Jag skulle säga att man är som en säljare i det fallet, och det är ju inte 

riktigt det man kanske utbildade sig för, för man är trött ibland på att vara säljare. När man 

sitter och ringer och ringer, mailar och mailar, går och delar ut, så får man kanske någon som 

nappar slutslut. Det är jätte trögt ibland (syv på Lärvux 2)  
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Flera av deltagarna antydde att det ofta är krävande och att de ibland tröttnar på att ständigt ringa 

runt och besöka olika platser. Det kanske inte riktigt var det som de hade beräknat att de skulle 

göra. Men för att bemöta dessa hinder som finns är det ett måste och vi fick förklarat för oss att det 

handlar om att bidra till eleven och skolans utveckling. 

5.6 Önskan 

I detta avsnitt presenteras de svar som framkom utifrån den sista intervjufrågan som ställts om vad 

som finns för utvecklingsmöjligheter i förberedelserna.  

Det lyftes fram en tydlig önskan om olika utvecklingsmöjligheter från samtliga intervjupersoner. 

De hade alla tankar om flera sätt att göra skolformen bättre och mer fokuserat på individen. Det 

som vi noterade var återkommande under mötena var behovet av lärlingsutbildning hos de skolor 

som ännu inte har det. För de två skolor som redan har lärlingsutbildning kände de ett behov av 

ytterligare yrkesutbildningar, ett större utbud av praktikplatser och ett tätare samarbete med 

arbetslivet.  

Vidare noterade vi även behovet av livslångt lärande inom daglig verksamhet vilket kan ge stora 

positiva effekter på elevens utveckling på lång sikt. Något som också präglade skolorna var bristen 

på elever och det ständigt sjunkande elevantalet inom skolformen.  

5.6.1 Lärlingsutbildning & Praktikplatser  

Lärvuxskola 1 och 2 som inte har lärlingsutbildning pekade båda starkt över behovet för eleverna 

att få en möjlighet att på ett ytterligare sätt få tillträde till arbetslivet. Det framkom att det var tre 

specifika faktorer som bidrog till att de inte har lärlingsutbildning på skolan än. Det var bristen på 

företag som kan ta emot elever, den ekonomiska kostnaden för att starta och bedriva verksamheten 

samt så behövs det tillräckligt stor efterfrågan från elever som vill delta.  

Vi har haft önskemål ett par år om det här med lärlingsutbildning men kommunen har inte 

ansökt om pengar för det. Det är lite synd. Vi har personer som skulle kunna få de (lärare på 

Lärvux 3). 

Vår rektor har sökt pengar till en lärlingsutbildning och vi har en i tanke. Vi sa att vi vill 

försöka i en mindre skala, vi ska prova med en, men av vissa anledningar vi inte kan gå in på så 

ligger det lite på is. Men vårt mål är och att vi vill. Vi har politikerbesök lite då och då och 

försöker verkligen trycka på att få lärlingsutbildning. Vi hör vad våra elever vill ut på, andra 

arbetsplatser och kommunen är den största arbetsplatsen och de skulle behövas få in mera 

platser där, det tycker politikerna också (specialpedagog på Lärvux 4). 

Många elever här pratar ju också om sitt arbete eller vad de vill prova på. Då försöker vi 

uppmuntra till det och ge råd. Vi kan höra, jag vill dit och jag vill inte vara där, jag vill ut i 
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samhället. Ibland vill vi hjälpa och tänker, det måste finnas platser (specialpedagog på Lärvux 

4).  

Dock kan man utifrån detta se att båda skolorna bedriver frågan framåt och har planer på olika 

lärlingsutbildning utifrån behovet de har noterat. På Lärvuxskola 1 och 2 som redan har 

lärlingsutbildning är deras hinder just den begränsande andel praktikplatser som erbjuds. När vi 

frågade om svårigheterna som begränsar elevernas övergång ut till arbetslivet svarade de följande;  

Företag som inte tar våra elever, oftast stora och oftast kommunala. Det är just det här att de 

måste göra ett jobb och många som inte tycker att man har tid eller resurser. De säger ”det blir 

jobbig, vi hinner inte, vi har haft praktikanter förr och det har inte funkat” (syv Lärvux 2).  

Där tufft, det som är dåligt är att kommunen inte tar emot så många elever. Ofta är det lättare 

att få ut folk till det privata näringslivet. Det skulle finnas en platsbank där de kan prova på. De 

behöver en tillhörighet(lärlingssamordnare Lärvux 1).  

De menade att tillgången till praktikplatser behöver utvecklas och breddas samt att det finns väldigt 

många fler arbeten som skulle passa eleverna, men där handlar det om företagens öppenhet för 

mottagande.  

5.6.2 Livslångt lärande inom daglig verksamhet  

Lärvux 2, 3 och 4 lyfte fram en stark önskan om att dagliga verksamheter bör utvecklas på ett mer 

pedagogiskt sätt samt att detta ska präglas av ett livslångt lärande. Det framkom ett missnöje från 

skolorna gällande de arbetsuppgifter som eleverna har på sina dagliga verksamheter. Skolorna 

menade att uppgifterna var omoderna samt inte lämpade för alla individer som arbetar där.  

Det finns jättemånga, jag skulle säga att det finns många sådana ”gammaldags” verksamheter 

där man har kört saker i tio år, tyvärr. Ibland när man är ute och besöker kan det kännas att man 

åker tillbaks i tiden, sådär ”oj här står det still” Men sen finns det fantastiska dagliga 

verksamheter också som jobbar på med teater, dans, musik och liksom är i framkant. Man har 

ju rätt att byta daglig verksamhet, det brukar jag försöka få fram. Det finns ju något som heter 

Loven (lagen om valfrihet) så man har rätt att byta jobb. Det tror jag att det är många som inte 

vet (syv på Lärvux 2). 

Det ska alltid finnas en plats för alla lära nytt och utvecklas. Vi behöver mer daglig verksamhet. 

Kanske ett hunddagis som många elever tror jag kommer bli intresserade av (syv på Lärvux 1). 

Ja det är kanske lite känsligt men vi vill väldigt gärna närma oss daglig verksamhet, vi känner 

att det finns ett behov att prata om vår verksamhet och hur vi löser det för att det ska bli bra för 

eleven som vill komma hit. Fast det inte har med deras arbete att göra, mer för deras egen del 

om man går på Lärvux. Vi har försökt men tyvärr har vi inte fått den respons som vi önskat. Vi 

tror att personalen vill men att det ligger på en högre nivå, och att det ligger på en högre nivå 

(specialpedagog på Lärvux 4). 

Det framkom även en oro från skolorna att dilemmat kan ligga på en högre nivå än vad den dagliga 

verksamheten kan klara av att lösa på egen hand.   
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5.6.3 Sjunkande elevantal  

Lärvux 1, 3 och 4 bekräftade att det finns ett sjunkande elevantal inom skolformen. Orsakerna 

ansåg de kan bero på bristen av samverkan med daglig verksamhet, myndigheter, samverkan med 

andra skolformer inom vuxenutbildning samt lagändringar. En annan anledning är att det finns ett 

flertal individer som inte vill identifiera sig som funktionsnedsatta och därför inte heller söker sig 

till sådana verksamheter. Det är särskilt viktigt att fånga upp dessa elever, menade samtliga skolor. 

Samverkan med olika myndigheter, man ger stöd i vardagen, och att man har daglig 

verksamhet. Man vill undvika att personer sitter hemma. Och de som sitter hemma och inte vill 

identifieras med gruppen funktionshindrade, de vill man komma åt så de inte bara sitter 

hemma. Vi har 5 personer nu, tidigare hade vi 10 så cirka hälften så mycket. En del är ute i 

olika projekt också.  Kommunen kunde också göra mer och ta in Komvux i det (syv på Lärvux 

1). 

Vi behöver nya elever, det kan man säga i och med den nya Skollagen 2012 så ska man ju mera 

inrikta sig på att bli klar med en kurs även om man lär för livet, så kursplanerna har blivit mera 

eller va skulle man säga (specialpedagog på Lärvux 4).  

Det är oroväckande att Lärvux tappar elever menade samtliga skolor, då de ser en ökning av vuxna 

personer med olika funktionsnedsättningar i samhället. Det är inte heller märkligt att elever som 

studerar på gymnasiesärskolan inte fortsätter vidare till Lärvux efter studietiden. Således menade 

Lärvux 3 att det är viktigt att det finns en fungerande samordning mellan skolformerna.  
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6 Analys 

Studiens syfte var att få mer kunskap om hur lärare och studie- och yrkesvägledare vid skolor 

tillhörande skolformen Lärvux förbereder elever i övergången från studier till arbetsliv och vad som 

eventuellt kan hindra och begränsa deras arbete. Av denna bakgrund var det särskilt viktigt att 

undersöka hur studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse utförs i skolan som ett stöd för 

eleverna i deras karriärutveckling. 

Berättelserna som beskrevs i resultatet visade sig vara viktiga faktorer för skolans förberedelser 

samt för den enskilda individen. Vidare har dessa skildringar en nära koppling till den tidigare 

forskningen som hämtats inom det aktuella problemområdet. I relation till Parsons (1909) 

trestegsmodell kan skildringarna analyseras utifrån denna, då den syftar på hur vägledaren kan 

stödja individen genom att vidga perspektiv om kunskap om sig själv, kunskap om omvärlden samt 

förståelsen om relation mellan de två förstnämnda. 

 

En viktig del i detta avsnitt lyfter fram de funna likheter och avvikelser i deltagarnas berättelser 

som påvisades i resultatet. Dessa beskrivs därför i en tematiserad analysform.  Det första temat 

analyseras utifrån skolans sätt att arbeta med förberedelserna. Det andra temat analyseras utifrån de 

hinder som begränsar förberedelserna. Kopplingen mellan de första två teman utgör en stark 

förbindelse där nya mönster upptäckts under studiens gång, varför denna koppling även analyseras 

utifrån dess relation till varandra. De teman som utgör analysen tilldelas således kategorierna 

Skolans arbetssätt i förberedelserna, Hinder som begränsar förberedelserna samt 

Utvecklingsmöjligheter. 

6.1 Skolans arbetssätt i förberedelserna 

Skolorna använder sig av olika arbetssätt när de förbereder elever i övergången till arbetslivet. Det 

som påtalats av samtliga skolor är inställningen till att det är viktigt att utgå från den enskilda 

individens förutsättningar och behov. Detta förklarar också varför arbetssätten kan se olika ut 

beroende på skolan. Skolornas uppfattning om fokus på individen kan identifieras utifrån 

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning samt de övriga styrdokument för Lärvux. Likaså 

menade skolorna att i förberedelserna ska det finnas stöd för elevens delaktighet på 

arbetsmarknaden, vilket även kan relateras till Skollagen (2010:800) som syftar på vikten av att 

eleven ska få en livslång kunskap som kan stärka deras ställning i arbetslivet. Att tanken omsätts i 

praktiken visade sig genom att samtliga skolor tillsammans med eleverna upprättar individuella 

studieplaner. Dessa används som verktyg för elevernas studiegång och framtida planer. Utifrån 
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Parsons (1909) trestegsmodell kännetecknar detta ett arbetssätt som breddar individens perspektiv 

om sina styrkor, kunskaper och förmågor.  

Det är ett viktigt steg för att eleven ska få möjligheter att själv kunna reflektera över sina 

egenskaper samt för att lättare hitta en sysselsättning som matchar individens förutsättningar och 

behov (ibid). Vidare använder samtliga skolor sig av marknadsföringstekniker i arbetet för att 

kunna få tillgång till ett samarbete med företag som kan bistå med exempelvis praktikplatser. På ett 

annat sätt används även marknadsföringen av vissa skolor för att locka dit fler elever då skolformen 

har ett sjunkande elevantal. Ett annat syfte är att fånga upp de personer som visar tecken på 

funktionsnedsättning men som har svårigheter i att identifierar sig med målgruppen. De berörda 

skolorna menade att det kan bero att dessa individer inte fått stöd tidigare och skolan anser därför 

att det är viktigt att individerna får ett fortsatt livslångt lärande som kan stödja de i deras utveckling. 

Resonemanget kan relateras till det Szönyi (2005) benämner som ett relationellt arbetssätt vilket 

inkluderar ett anpassat stöd utifrån den enskilda individen utan att tumma på det livslånga lärandet. 

Vidare yttras förberedelserna genom att samtliga skolor samverkar med olika aktörer inom såväl 

skolan, arbetslivet som myndigheter. Då skolorna lyfte fram vikten av en god samverkan handlar 

denna om att kunna ge ett enhetligt stöd till individerna. Det kan vara att skolan, myndigheter samt 

arbetslivet har ett likasinnat engagemang för att nå bra resultat. Tanken kan identifieras utifrån 

Antonovskys (1923) teori om KASAM som betonar vikten av att nyttja varandras kompetenser och 

resurser då dessa ger ett sammanhängande stöd som kan berika livet på ett meningsfullt, begripligt 

och hanterbart sätt.  

Hälften av skolorna erbjuder lärlingsutbildningar då skolorna menade att dessa utbildningar kan 

bidra till en större ingång på arbetsmarknaden, kunskapsökning om olika yrken, det ger även 

eleverna en tillhörighet och delaktighet i samhället. De skolor som inte kan erbjuda 

lärlingsutbildningar införlivar samhällsfrågor i undervisningen för att öka elevens kännedom om 

arbetsmarknaden. I vägledningssyfte påpekar Parson (1909) att det är viktigt att vägledaren vidgar 

individens kunskap om sin omvärld då det ger en djupare förståelse om de faktorer som samhället 

kräver och som kan inverka på individens karriärbeslut. Det konstaterades att samtliga skolor 

arbetar utifrån ett sådant synsätt för att berika elevernas kunskap om sin omgivning.  

 

Enligt de studier om utvecklingsstörning som FUB
18

 visar, medför diagnosen ett flertal 

funktionsnedsättningar i form av fysiska och psykiska svårigheter för skolans målgrupp. Då är det 

ytterst relevant att eleverna ges förutsättningar för ett kontinuerligt stöd från skolan, vilket även 

påvisats då skolorna delar samma åsikt. Dock är den största avvikelsen att skolorna själva inte har 

den rätta förutsättningen att tillgodose alla elevers olika behov. Detta är på grund av exempelvis 

brist på praktikplatser, vissa skolor saknar lärlingsutbildningar, brist på samverkan med arbetslivet, 

brist på samarbete med andra skolformer inom vuxenutbildning, individens funktionsnedsättning, 

saknad av studie- och yrkesvägledarkompetens samt brist på elever som läser på Lärvux. 

Relationerna mellan dessa olika faktorer menade skolan spelar en viktig roll för att utfallet av 

förberedelserna ska bli så givande som möjligt för eleven. Ett välunderbyggt val menar Parson 

(1909) hänger samman med individens insikt om sin förståelse av sambandet mellan egna 

förutsättningar och samhällets krav. Vilket denna studie kan se då skolorna saknar vissa 

förutsättningar för att kunna proaktivt förbereda eleverna i övergången till arbetslivet då många 

brister begränsar skolornas arbetsformer. En stor bidragande faktor till de ovan nämnda bristerna är 
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att det finns en okunskap och ett ointresse om skolans målgrupp samt en tydlig stigmatisering av 

dessa personer i samhället.  

6.2 Hinder som begränsar förberedelserna 

Samtliga skolor bekräftade att det finns en tydlig okunskap gällande individer med 

funktionsnedsättning, vilket synes vara den största barriären i förberedelserna. Det är inte ovanligt 

att många företag föreställer de funktionsnedsatta mer som ett hinder än en förutsättning för 

verksamheten och visar därför en stor tveksamhet i att erbjuda individerna praktikplatser samt 

anställning. Dessa tveksamheter kan grunda sig i de historiska antaganden och föreställningar som 

skapar en legitim bild av hur en individs diagnos kan arta sig i praktiken (Johannisson i Hallerstedt 

m.fl., 2006). Svårigheter som medförs av funktionsnedsättningen ska man inte heller blunda för, då 

respondenterna menade att det snarare handlar om att många företag inte ser individens specifika 

kunskaper och förutsättningar. Vidare skapar detta hotbilder om att de funktionsnedsatta 

individerna är arbetsoförmögna men egentligen är det ett ytterligare tecken på att okunskap råder i 

samhället påstår FUB
19

. De menar att det är vanligt att funktionsnedsättningen ofta förknippas med 

ordet funktionshinder då den förstnämnda avser nedsatta funktioner hos individer medan den 

sistnämnda avser när förhållanden inom samhället inte är anpassade för de funktionsnedsatta att 

utföra arbetsuppgifter på samma villkor som alla andra (ibid).  Vidare framgick det av 

respondenterna att okunskapen oftast leder till en brist på samverkan med arbetslivet vilket 

resulterar i att det påverkar elevens delaktighet och möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden. 

Molin (2008) beskriver detta som en effekt av stigmatisering och som visar på en social 

konstruktion där människor kategoriseras som antingen normal eller avvikande beroende på 

sammanhang och situation. Ytterligare menar han att om stigmatiseringen anses vara ett hinder i 

samhället omvandlas situationen till diskriminering. Den sociala identiteten går under en ständig 

kamp där man handskas med självdefinitioner men även definitioner som omgivningen har 

tillskrivit den enskilda individen (ibid). Beroende på i vilken kategori man placeras så har man även 

olika förutsättningar när det kommer till exempelvis arbetslivet. De individer som lider av en 

funktionsnedsättning har i många fall en hårdare situation där arbetsmarknaden blir mer komplex 

och begränsad (ibid). I helhet stämmer detta överens med de praktiska jobb som arbetslivet erbjuder 

elever med funktionsnedsättning då företagen förmodar att dessa passar deras kunskapsmässiga 

nivå. Detta har även bekräftats av vissa skolor då de menar att eleverna inte får ett arbete eller 

praktik trots att de visar andra egenskaper som sociala, intellektuella och fysiska kunskaper. Enligt 

Parson (1909) är det betydelsefullt att matcha individens förmågor och kunskaper med arbetlivets 

krav då det gynnar både människan och arbetsmarknaden.  

Okunskapen kan också ses som en faktor som begränsar skolformens utveckling vilket kan relateras 

till det sjunkande elevantalet och som i följd av detta påverka även det framtida samarbetet med 

andra skolformer inom vuxenutbildning då det saknas elever. Den rådande okunskapen påverkar 

även förutsättningen för skolorna att erbjuda lärlingsutbildningar samt praktikplatser. I motsatts till 
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detta hävdar SKL vikten av en tydlig samverkan mellan olika parter inom kommuner och landsting 

då främsta målet är att individer med funktionsnedsättningar ska slutföra sina studier och komma ut 

i arbetslivet
20

.  

6.2.1 Spindeln i nätet som förebyggande insats 

En upptäckt som visats sig vara en viktig förebyggande insats som samtliga skolor använder, 

kännetecknas av respondenternas genuina engagemang för dess målgrupp och arbetsuppgifterna 

som ingår. Trots att de möter hinder i det dagliga arbetet är det viktigt att vara ihärdig, tolerant, 

nyfiken och lösningsfokuserad gentemot såväl eleven som arbetslivet. De menade att dessa 

egenskaper är väsentliga om man vill arbeta på Lärvux då det behövs för att kunna stödja eleven i 

matchningen med arbetslivets krav. Tydligt kan det igenkännas genom att intervjupersonerna intar 

rollen som försäljare, de ständiga ansatserna för en samverka med aktörer i och utanför skolan samt 

stödja eleverna genom att motivera de i sysselsättningarna såsom studier, daglig verksamhet och 

framtida yrkesplaner. Stödinsatserna kan dock variera beroende på skola då vissa skolor saknar 

förutsättningar att kunna erbjuda en utbildning som är lämplig utifrån elevens behov. Exempelvis 

visas detta tydligt då vissa skolor saknar yrkesutbildningar, och de skolor som har yrkesutbildningar 

visade istället en problematik med att hitta praktikplatser, då de har svårt att få tag på företag som 

kan erbjuda platser. En annan olikhet kan även tolkas utifrån hur mål och riktlinjer anpassas utifrån 

de förutsättningar för verksamheten som exempelvis användning av styrdokument. Ännu en gång 

kan det här knytas an till okunskapen som råder i arbetslivet om personer med 

funktionsnedsättning, dock även i positiv bemärkelse då det kopplas till skolans ansträngning för att 

förbereda eleverna i deras övergång till arbetslivet. Skolans sätt att engagera sig i förberedelserna 

kan relateras till det tredje steget i Parsons (1909) modell som framför vikten av att främja den 

vägleddas förståelse om sambandet mellan de egna förmågorna och kunskapen om sin omgivning.  

Ett mönster har visats sig tydligt i respondenternas berättelser då vikten av specifika egenskaper 

används kontinuerligt i arbetet. Skolornas agerande kan således analyseras som ”spindeln i nätet” 

för att kunna bemöta de hinder som begränsar förberedelserna. Ett sådant arbetssätt kan analyseras 

utifrån Förordning (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildning som lyfter fram vikten av 

att skolan samverkar med olika aktörer då denna gynnar elevens kunskapsutveckling samt vara till 

stöd för elevens rättigheter i samhället.  

Vidare speglades skolornas engagemang genom sin tydliga önskan om att skolformen kontinuerligt 

ska utvecklas. Utan hjälp från samhället förblir personer med funktionsnedsättning i utanförskap 

vilket således begränsar både delaktigheten och tillhörigheten i det dagliga livet (Vahlne & 

Westerhäll m.fl., 2009). 
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6.3 Utvecklingsmöjligheter 

För att övergångsförberedelserna ska gynna eleverna på ett bättre sätt visade samtliga skolor en 

gemensam önskan på olika utvecklingsmöjligheter inom flera områden. En stor önskan var att 

arbetslivet skulle engagera sig ytterligare för att underlätta etableringen av personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Detta förutsätter dock att arbetslivet erbjuder fler 

praktikplatser samt anställningar.  

Exempel på tänkbara förbättringar skulle kunna vara en bättre samverkan med skolan, större 

möjlighet för skolorna att starta lärlingsutbildningar, vilket ger en större möjlighet för eleverna att 

prova på arbetslivet samt stärka deras anställningsbarhet i framtiden. 

För de elever som redan arbetar på daglig verksamhet finns en önskan att verksamheten ska 

utvecklas mer på ett kreativt och lärande sätt. Till varför det även finns en stark önskan från vissa 

skolor om att förstärka samarbetet med dagliga verksamheter då skolan skulle kunna bidra med ett 

livslång lärande som eleven kan använda sig av i såväl arbetslivet som vardagslivet.  

De varierande önskemål som skolorna visade kan relateras till en undermedveten problematik som 

Gustavsson (i Molin, 2008) menar bottnar i att samhället inte har tillräckliga kunskaper om 

personer med funktionsnedsättningar, eller att det saknas ett intresse för att förstå den 

funktionsnedsattas behov och förutsättningar som kan matcha samhällets krav genom ett samordnat 

stöd. Detta kan även analyseras då skolorna konstaterade att okunskap i frågan både begränsar och 

hindrar deras arbete med att förbereda eleverna i övergången till arbetslivet.  

Ytterligare en önskan från flera av skolorna var att riktlinjer inom vissa styrdokument bör utvecklas 

och anpassas till målgruppen för Lärvux. Detta gör att man undviker att sträva efter ett homogent 

mål som enbart gynnar personer utan funktionsnedsättningar. Ett annat tänkbart positivt resultat av 

detta kan vara att fler elever börjar studera på Lärvux. Att förstärka samarbetet med övriga 

skolformer inom vuxenutbildning kan förmodligen också gynna lärvuxelever då de får möjlighet till 

ett bredare utbildningsutbud. Det förutsätts dock ett mer rättvist ekonomiskt stöd från såväl 

myndigheter som samhället i övrigt för att dessa elever ska kunna kombinera studier från Lärvux 

med studier inom andra skolformer. Sambandet mellan dessa kan relateras till Vahlne & Westerhäll 

(2009) som hävdar att det uppstår ekonomiska, organisatoriska och juridiska hinder vilket kan 

begränsa samverkan mellan olika myndigheter. Detta visas tydligt när samtliga myndigheter har 

oeniga kunskaper inom ett berört område (ibid).  
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7 Slutsatser 

Genom att undersöka berättelserna som framkom om hur skolan förbereder lärvuxeleverna i deras 

övergång till arbetslivet har studiens två forskningsfrågor besvarats.  

Med utgångspunkt från resultat och analys har dessa slutsatser framkommit.  

 

 Det råder skiftande arbetssätt i hur skolorna förbereder lärvuxeleverna i övergången till 

arbetslivet.   

 Orsaken till de skiftande arbetssätten är att skolorna inte har jämlika förutsättningar för att 

kunna tillgodose olika förberedelser utifrån elevens individuella behov.  

 Det råder en okunskap och ett ointresse gentemot individer med funktionsnedsättningar i 

samhället vilket försvårar för skolan att förbereda eleverna i övergången.  

7.1 Hur förbereder skolan lärvuxelever i övergången till arbetslivet? 

De resultat som framkommit är att skolorna förbereder eleverna genom att i vägledningssamtalet 

upprätta individuella studieplaner för att vidga elevens perspektiv utifrån deras mål och syfte med 

studierna. De skolor som har förutsättningen att kunna erbjuda lärlingsutbildningar använder detta 

som en arbetsform i förberedelserna. När det gäller de skolor som inte erbjuder lärlingsutbildning 

integrerar de istället arbetslivsfrågor i undervisningen som ett sätt att förbereda eleverna. Ytterligare 

förberedelser som används är marknadsföring, detta i syfte att synliggöra elevers kunskaper samt 

för att skapa en gynnsam samverkan med arbetslivet.  

7.2 Vilka hinder finns och begränsar förberedelserna för elevers 

övergång till arbetslivet? 

Det framgick av skolornas berättelser att påtagliga hinder är den rådande okunskap samt ointresse i 

arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar samt för skolformen. Okunskapen begränsar 

förberedelserna då många företag antar att dessa individer är arbetsoförmögna. Ointresset begränsar 

eftersom en del företag inser att de behöver anpassa sin verksamhet efter individens förutsättningar 

och behov, vilket resulterar i en mindre satsning i form av färre erbjudanden av praktikplatser samt 
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eventuella anställningar. Vidare påverkar detta de skolor som vill starta lärlingsutbildningar, då 

erbjudanden om praktikplatser från företag är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva 

en sådan verksamhet. Ointresset påverkar även samverkan med exempelvis daglig verksamhet där 

många av skolformens elever redan förvärvsarbetar. Genom avsaknaden av en kontinuerlig 

samverkan minskar även förutsättningen för individens möjlighet till ett livslångt lärande. I 

slutändan begränsar ovanstående hinder elevens möjlighet till att få in en fot i arbetslivet. 
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8 Diskussion  

 I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, val av metod samt behov av framtida forskning. 

8.1 Resultat  

Vad vill forskningsarbetet upplysa om? Generellt sett är undersökningen liten och 

problemställningen relativt outforskad inom ramen för Lärvux. Slutsatserna som framkommit går 

därför inte att säga sig vara appliceringsbara eller täckande för skolformen i allmänhet. Det som 

dock är uppenbart är att samtliga av de intervjuade deltagarna använder sig av olika arbetsformer 

utifrån skolans förutsättning och resurser för att förbereda eleverna i deras övergång. Det har även 

visat sig att ojämlika förutsättningar blir i slutändan ett hinder för att kunna göra fulländade 

förberedelser som ska gynna eleverna. En stor påverkan är påtaglig främst inom samarbetet med 

arbetslivet dock även inom andra områden som exempelvis hur skolan anpassar riktlinjer efter 

verksamheten samt samarbetet med övriga skolformer inom vuxenutbildning. I kontrast till detta 

såg vi dock en stark intention hos respondenterna att på bästa sätt utföra dessa förberedelser utifrån 

den enskilda individens specifika förutsättningar och behov. Det har i studien uppmärksammats 

genom de egenskaper och handlingar som beskriver ett aktivt engagemang hos intervjupersonerna.  

Vad som egentligen hindrar hela förberedelseprocessen finns bortom ett större perspektiv där 

huvudansvaret ligger hos arbetslivet. Oavsett skolornas egna förutsättningar så kan det ändå vara 

svårt att individanpassa förberedelserna då det blir en ond cirkel eftersom att det finns ett sådant 

tydligt motstånd hos företagen i arbetslivet.  När eleverna väl får en chans att medverka i arbetslivet 

slocknas ofta intresset för dessa individer, vilket kan vara på grund av att företagen inte vill, kan 

eller har de resurser och förutsättningar för att skapa kreativa lösningar. Det kan vara så att eftersom 

dagens samhälle präglas av snabba förändringar och en kapitalistisk ekonomiskordning, drabbar det 

inte minst arbetslivet vilket minskar möjligheten för många företag att ta sitt sociala ansvar. Men 

det kan tålas att tänka på att skolan arbetar ihärdigt för att inkludera dessa elever i samhället trots en 

avsaknad av rätt förutsättningar. Hur skulle arbetslivet då agera om de hade rätt förutsättningar, kan 

eller vill de fortfarande dra "sitt strå till stacken"? Att funktionsnedsatta människor blir orättvist 

behandlade är ett argument som också kan relateras till Szönyi (2005) som menar att denna attityd 

är till följd av att hela samhället är anpassat utifrån normativa ideologier utifrån de icke 

funktionsnedsattas status i samhället. 

I så fall är detta oroande då ett sådant agerande präglas av strukturell diskriminering där dessa 

individer inte får ta del av sina rättigheter i samhället. Eleverna själva kan inte rå för att de har 

funktionsnedsättningar, det är snarare en mänsklig faktor och en rättighet utan att man ska bli 

avvisad. I likhet med FN:s (1995) standardregler är människors delaktighet och tillhörighet i 

samhället en rättighet oavsett funktionsnedsättning.  
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Det unika som framkommit i vår studie är att respondenterna i sig själva är det viktigaste verktyget 

för att kunna hantera de hinder som begränsar förberedelserna. Det handlar om ett genuint intresse, 

engagemang och uthållighet för den utsatta målgruppen samt en äkta kämpaglöd för att kunna bidra 

till skolformens utveckling som i slutändan gynnar eleven. Det handlar om de specifika 

karaktärsdragen hos respondenterna som visar sig tydligt i de handlingar som utförs utöver de 

vanliga arbetsuppgifterna. Dessutom speglas detta engagemang genom den starka önskan de har om 

att förbättra skolformen, då det finns potential för skolan att fånga upp elever med särskilda behov. 

Inte minst uppmärksammas detta i den oron som skolan visar om det sjunkande elevantalet inom 

skolformen. Förmodligen är det så att arbetslivet bör efterlikna skolans driftiga arbetssätt för att 

överhuvudtaget kunna hitta de rätta lösningar som inkluderar individer med funktionsnedsättning i 

samhället.  

8.2 Metod  

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats där en semistrukturerad intervjuteknik använts. Vi 

anser därför att vi har fått en mycket tydlig förståelse för deltagarnas berättelser samt för deras 

arbetssituation. En upptäckt som har visats är att vid följdfrågor har vi fått svar som inbegriper 

studiens eget problemområde samt andra kringliggande faktorer som väckt nya funderingar. 

Fördelen med detta är att kunskaperna om problemområdet har breddats dock har vi även upplevt 

detta som en nackdel då det under intervjuerna uppstått nya teman som en sådan här liten 

undersökning inte heltäckande kan omfamna. I analysen kan vi tydligt se att mönster och 

grundtankar framstår främst utifrån studiens ursprungliga problemställning.  

Då vi inte skickade ut forskningsfrågorna till respondenterna i förväg var avsikten att inte påverka 

deras inställningar kring problemområdet. Frågan är dock om det tillvägagångsättet kunde ha givit 

undersökningen ett mer heltäckande material? Eftersom vi utförde personliga intervjuer har denna 

metod varit tidskrävande. Delvis är skolformen liten vilket resulterade i att letandet av deltagarna 

blev en utmaning samt delvis fick vi resa inom längre geografiska avstånd än förväntat för att 

anpassa oss till de deltagarna som ställde upp på en intervju. I efterhand vore kanske en observation 

ett lämpligare tillvägagångsätt då vi förmodligen hade fått en möjlighet att upptäcka och 

dokumentera andra nyanser i deltagarnas berättelser.  Slutligen var metoden vi använde 

tidskrävande eftersom att transkriberingen av intervjuerna bestod av berättelser från flera personer 

som har intervjuats samtidigt på vissa Lärvuxskolor. Då intervjuerna noggrant transkriberades tyder 

det på att resultaten i undersökningen har en god tillförlitlighet.   
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8.3 Diskussion om framtiden 

De centrala lärdomar som framkommit i forskningsarbetet anser vi är relevanta kunskaper vilket 

kan vara till nytta för aktörer som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Men i denna 

undersökning har fokus legat främst på skolans perspektiv i hur de förbereder elever i deras 

övergång till arbetslivet genom studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Den teoretiska 

inriktningen som präglat vår studie har till en viss del täckt vår analys och med stöd av tidigare 

forskning fått ett bredare perspektiv. De karriärvalsteorierna som innefattar vår utbildning kan vi 

dock anse är mer lämpliga för att studera studie- och yrkesvägledningen i snäv bemärkelse, det vill 

säga enbart under tillfällen där fokus ligger på enskilda vägledningssamtal (Lindh, 1997). Vi ser 

därför en ny koppling till andra teorier i framtida forskning som exempelvis samverkansteori eller 

organisationsteori, vilket kan täcka de frågor för verksamheter som arbetar med studie- och 

yrkesvägledningen i vid bemärkelse. De specifika resultat som framgått utifrån deltagarnas svar, 

lyfte fram vikten av en god samverkan med många aktörer i samhället. Utan denna samverkan 

påverkar det inom en rad områden som är relevanta för individer med funktionsnedsättning och 

deras i övergång till arbetslivet. Då studien är liten har det därför väckts många frågor om just dessa 

områden som inte har diskuterats i bred utsträckning i vår studie. Följande är några förslag på 

framtida forskning; 

 

 Hur upplever elever studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse på Lärvux? 

 

 Hur uppfattar företag kring sin samverkan med Lärvuxskolor?  

 

 Undersökning om vilka befintliga företag som visar ett stark socialt ansvar genom att 

inkludera individer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen.  

 

 Elevers ekonomiska stöd för studier på Lärvux? 

 

 Samverkan mellan daglig verksamhet och Lärvux? 

 

 Hur anpassade är styrdokumenten för Lärvux?  

 

Vi kan konstatera att det finns flera olika delar som behöver uppmärksammas och utforskas inom 

ramen för Lärvux då det är en liten och outforskad skolform, och där målgruppen är i behov av 

delaktighet på samma villkor som alla andra.   
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Bilaga 1 – Intervjumanual till studie- och 

yrkesvägledare och lärare 

Utifrån forskningsfråga nr 1: 

 

Hur förbereder skolan lärvuxelever i övergången till arbetslivet? 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Kan du beskriva hur du förbereder eleverna i övergången till arbetslivet? 

2. Vilka mål och riktlinjer använder du i förberedelserna? 

3. Ingår samverkan med andra aktörer utanför skolan i förberedelserna? 

4. På vilka sätt deltar aktörerna i samverkan för att underlätta övergången? 

 

Utifrån forskningsfråga nr 2: 

 

Vilka hinder finns och begränsar förberedelserna för elevers övergång till arbetslivet? 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vilka svårigheter ser du begränsar förberedelserna? 

2. På vilka sätt påverkar dessa hinder på elevernas övergång till arbetslivet? 

3. Vad anser du som pedagog/vägledare bör göra för att bemöta dessa hinder? 

4. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter i förberedelserna?   
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Bilaga 2 – Missivbrev till studie- och 

yrkesvägledare och lärare 

Hej! 

 

Vi heter Caroline och Vanessa och vi är två studenter som läser sista året på Studie – och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms Universitet. En viktig uppgift vi har just nu är att skriva 

vår C-uppsats som är vårt examensarbete. 

Det tema vi anser vara intressant att studera är studie- och yrkesvägledningen i vid bemärkelse 

knuten till elevers övergång ut till arbetslivet. Vi är båda nyfikna på att ta del av era erfarenheter 

och berättelser på Lärvux.  

För närvarande söker vi någon att prata med inom vägledning- och lärargruppen som kan utöka vår 

kunskap om hur ni arbetar med att förbereda elever inför deras övergång till yrkeslivet. Vi kommer 

att föra anteckningar men för att kunna fokusera på intervjupersonen kommer vi även att spela in 

intervjun vid tillåtelse. 

En kort intervjun önskas äga rum under vecka 16 och 17, mellan 7-25 april. Intervjun beräknas ta 

ca.45-60.  

Vi hoppas på att ni kan medverka och hjälpa oss med vår undersökning om Lärvux. Vi återkommer 

till er via telefon för uppföljning av detta mail. Ni är också välkomna att kontakta oss vid eventuella 

frågor. 

  

 Med vänliga hälsningar, 

 

Caroline Björklund  Vanessa Janpár 

e-post: Caroliine_b@hotmail.com e-post: vanessajanpar@yahoo.se 

telefon nr: 07xxxxxxx  telefon nr: 07xxxxxxx 
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