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Sammanfattning 

Uppsatsens utgångspunkt och syfte är att undersöka hur yrkesutbildning inom särskild utbildning för 

vuxna kan påverka elevers syn på sig själva. Studien genomfördes som en kvalitativ undersökning 

inspirerad av aktionsforskning. Datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer som 

genomfördes med öppna frågor och urvalet bestod av deltagare i ett samarbetsprojekt mellan 

arbetsförmedling och särskild utbildning för vuxna i den aktuella kommunen.  

Resultatet visade på tre övergripande kategorier där elever uppger utbildningen har haft påverkan på 

deras syn på sig själva: erfarenheter för livet, självbild och självförtroende. Det framkommer att det är 

av stor vikt vilket innehåll utbildningen har, hur lärande på skola och arbetsplats möjliggörs och hur en 

plats i en social gemenskap, i skolan och på arbetsplatsen, spelar roll för hur studiens informanter ser 

på sina förmågor och sitt eget värde. Vidare framkommer att lärsituationer och lärmaterial styr vilket 

lärande som möjliggörs och vilka kunskaper som utvecklas. 

I diskussionen diskuteras hur vuxna elever med utvecklingsstörning har liten möjlighet att läsa vidare 

studier. Därmed fattas möjligheten att få en yrkesutbildning och på så vis bli bekant med yrkeslivets 

och vuxenlivets krav, samhällets bildningskrav och det blir mycket svårt att få en naturlig del i 

arbetslivet. Det diskuteras vidare på vilket sätt en yrkesutbildning, som anpassats till målgruppen, har 

möjlighet att påverka såväl självbild, självförtroende och ge framtidstro. Implikationer av samhällets 

organisering av separata skolformer för personer med utvecklingsstörning synliggörs också i studien. 

 

 

Nyckelord Särskild utbildning för vuxna, yrkesutbildning, identitet, KASAM, självförtroende, 
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Inledning 

Att verka för delaktighet och tillgänglighet för vuxna personer med utvecklingsstörning är 

samhälleliga mål som uttrycks i Skollagen (2010:800; 21 kap, § 2), i Socialtjänstlagen (§ 1) och i 

Läroplanen för vuxenutbildningen (SKOLFS 2102:101). Skollagen slår fast: “ Vuxna med 

utvecklingsstörning skall stödjas och stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och yrkeslivet, samt främja sin 

personliga utveckling” (min kursivering) ( 2010:800; 21 kap, § 2). 
 

Möjligheten för vuxna personer med utvecklingsstörning (1) att studera yrkesinriktad utbildning efter 

genomgången gymnasiesärskola är mycket begränsad, och kan se olika ut i olika regioner. 

Alternativen är att läsa grundläggande kommunal vuxenutbildning eller läsa för målgruppen anpassade 

kurser på folkhögskola. Högre studier finns inom området konstnärlig verksamhet.  

 

Jag fick tillfälle att delta som lärare och mentor i ett projekt som startades på en skola för vuxna 

personer med utvecklingsstörning. Projektet innebar att deltagarna fick möjlighet att varva 

yrkesutbildning med studier. De gavs avtalsenlig lön samtidigt som de arbetade 3 dagar/vecka och 

gick i skolan 2 dagar/ vecka under en planerad tid av 9 månader. Deltagarna kom till projektet från 

Arbetsförmedlingen, där de var arbetssökande. Arbetslivserfarenheten var för flertalet deltagare 

mycket begränsad.  Kursdeltagarna var indelade i två grupper. En grupp hade gemensamma kurser 

riktade mot äldreomsorgen och deltog i lektioner och aktiviteter riktade mot äldreomsorgen. En grupp 

hade på samma sätt gemensamma kurser och aktiviteter riktade mot barnomsorgen. Ämnen som lästes 

var tagna från gymnasiesärskolans ämnesplaner och var kopplade till respektive inriktning, alltså valda 

för att passa de verksamheter i vilka deltagarna befann sig. Praktiken genomfördes inom vald 

inriktning; äldreomsorgen och barnomsorgen 

 

Utifrån tidigare erfarenhet som vårdlärare på Komvux och inom omsorgen för personer med 

utvecklingsstörning väcktes ett intresse för vad en sådan yrkesutbildning kan innebära för de vuxna 

elevernas personliga utveckling och ställning i arbets- och yrkeslivet.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

(1) Eleverna själva vanligtvis en ovilja mot termen “utvecklingsstörning” och vill i stället att deras funktionsnedsättning skall 

benämnas “ intellektuell funktionsnedsättning” eller “ inlärningssvårigheter”. Lagtexter använder dock termen 

utvecklingsstörning. I arbetet på skolan använder vi vanligtvis benämningen “ generella inlärningssvårigheter”.  

Jag har vidare valt att använda benämningen “yrkesutbildning för vuxna personer med utvecklingsstörning” för tydligheten skull, 

för att skilja den yrkesutbildning som avses från yrkesutbildningar inom gymnasieskolan för ungdomar och på KomVux för 

vuxna. 
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Syfte och frågeställningar 
   
Studiens syfte är att undersöka på vilka sätt elevers identitet påverkas av yrkesutbildning inom särskild 

utbildning för vuxna. Frågeställningen jag ville undersöka var 

 

Vad i yrkesutbildning beskriver elever som betydelsefullt för självbilden? 

 

Tidigare forskning och teoretiska referensramar  
 

Jag redovisar nedan tidigare forskning och de teoretiska ramar som är centrala för studien 
 

Undervisning för lärande – i relation till personer med utvecklingsstörning 

 

Innehåll i utbildning, pedagogik och förhållningssätt till elever samt organisering av utbildning för 

målgruppen spelar stor roll för den enskilde elevens framtida handlingsmöjligheter och deras syn på 

sin egen förmåga att lära.  

 

Mineur (2013) redovisar hur elever i gymnasiesärskolan upplever det som negativt att lärarna och 

skolan har så låga förväntningar på dem generellt, och att det låga kunskapsfokuset överlag uppfattas 

av eleverna som problematiskt. De reagerar mot att de inte förväntas kunna lära sig nytt och svårt, och 

att de inte förväntas behöva basala kunskaper i samhället. Berthén (2007) hänför detta låga 

kunskapsfokus till särskolans historiska bakgrund med rötterna i handikappomsorgen. Hon menar att 

omsorg i skolverksamheten därmed sattes framför kunskapsutveckling i densamma. För att kunna 

erfara det som man senare kan ha praktisk nytta av att kunna, under och efter avslutad skolgång, måste 

utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning sätta kunskaper i förgrunden och omsorg i 

bakgrunden, genom att öka fokus på kunskaper i utbildningen av barn och unga i särskolan (Berthén, 

2007). 

 

Lisbet Olsson (2008) diskuterar i sin avhandling relationen mellan liv och lärande för vuxna elever 

med utvecklingsstörning, där teman som t.ex. exkludering framträder. Olsson rapporterar, utifrån 

informanternas berättelser teman av självständighet, men även av beroende av andra. Hon beskriver 

också hur informanterna uttrycker en stolthet att ha varit del av en yrkesutbildning. De tar också upp 

innehållet i de kursplaner och ämnen i de svåra lärandesituationer de upplever. Olsson tar upp 

mediering i undervisningen och lärarens roll som katalysator i pedagogiska möten och hur elev och 

lärare är del av varandras intelligens. I dessa möten kan dolda resurser för lärande frigöras. 

Metakognitionen, anger Olsson, blir viktig i lärandesituationer. Olsson (2008) beskriver 

informanternas erfarenheter på följande vis:  ” It encompasses encounters in earlier life and learning 

history as well as the here and now of a learning situation” ( s. 250) . Hon vidareutvecklar om 

elevernas ” livs och lärande-teman” och de metakognitiva aspekterna kring byggandet av dessa teman; 

”the significance of self in relation to others- identity as a learner – metacognitive aspects of learning 

in general..(…) ” ( s. 250). Det relationella perspektivet är, enligt henne,  mycket viktigt i 

sammanhanget : ” intelligence and metacognition can be understood as relational,  not placing the 

difficulties in learning only with the student but in the context of difficult learning situations ” (s 259).   
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Vilken framgång en person förväntar sig få, beroende på vilken självbild hon/han har och vilka 

positioner individen ser sig själv i spelar roll för individens socialisering i samhället och därmed för 

hennes identitet (Lundgren, 2014). Utifrån detta resonemang pekar Lundgren på att framtidsplaner och 

drömmar skulle kunna se annorlunda ut om organiseringen av det sociala inom utbildningssektorn såg 

annorlunda ut, närmare bestämt om organiseringen av särskolans elever i en egen skolform upphörde.  

 

Assarson (2009) menar att i en lärandesituation bli mött som ett ”subjekt”  i stället för som ett ”objekt” 

ger en mycket större möjlighet att utveckla en positiv syn på sitt lärande och sin lärandeförmåga och 

hon menar att “ individen som aktör formar och omformar sig i interaktion med de möjligheter som 

erbjuds” (s 106).  

 

Sammanfattningsvis visar forskning inom området undervisning för personer med utvecklingsstörning 

upplevelser av att inte bli utmanad i sitt lärande av undervisning i en separat skolform, vilken har haft 

stort omvårdnadsfokus och mindre kunskapsfokus. Upplevelser av att lära i kontexter, där elever inte 

förväntas behöva fullt ut deltaga i framtida samhälleligt liv, understödjer känslor av att inte vara 

inkluderad i samhället. Forskningen visar vikten av ett relationellt perspektiv i undervisning för 

målgruppen, och lärarens roll som en medierande faktor för känslan av att kunna lära nytt och svårt. 

 

Perspektiv på utveckling av identitet(er) i interaktion 

Begreppet “Identitet” kan förstås från flera teoretiska perspektiv och har ett flertal definitioner. Det 

kan vara den enskildes definition av sig själv och syn på sig själv, eller den identitet som en person 

tillskrivs av andra. Det kan vara identitet som växer fram eller identitet som statiskt tillstånd. 

I det följande belyses teman, synsätt och definitioner av identitet och faktorer som formar densamma 

med tonvikt på identitet(er) som framväxande i olika processer: 

 

Identitet som tillblivelse: Identitet kan beskrivas som en process där en människas plats och roll 

definieras individuellt men också i samklang med kollektiven man ingår i. Det gör att identitet kan 

beskrivas som en tillblivelseprocess och att den utvecklas i olika sammanhang och därmed kan ändras 

över tid. ( Bernström, 2010).  Aurell (2001) menar att identitetens varande, dvs innehåll, samspelar i 

en process med blivandet av densamma. Hon menar att identiteten är öppen för förändringar, och att 

identitetens innehåll och tillblivelseprocess är beroende av varandra.  

 

Objektiv och subjektiv identitet: Ahmadi (2000) talar om objektivt tilldelad identitet och subjektiv 

självskapad identitet. Han menar att den objektiva identiteten är både social, dvs hur andra ser på den 

grupp personen tillhör, och personlig, dvs hur andra ser på personen individuellt.  

På samma sätt är den subjektiva identiteten både social och personlig. Den sociala dimensionen 

innefattar personens bild av grupper hon/han tillhör, och den personliga utgår ifrån hur hon/han ser på 

sina personliga attribut.  

  

Identitet som antagen roll: Mead (1976) talar om den generaliserade andre. Termen definierar hur en 

individ, för att utveckla ett Jag, behöver kunna anta andra roller gentemot sig själv, bl.a. omgivningens 

och samhällets attityder gentemot individen själv. Han menade att en person tar till sig attityder från 

omgivningen t.ex kulturella mönster och omgivande samhällets normer.  Detta kallas för “den 

generaliserade andre”. När personen föreställer sig samhällets generella attityd, och accepterar dessa 

attityder, införlivas dessa hos densamme. Denna bild kan dock omformas under livets gång, då vi har 

möjlighet att anta olika roller med olika människor och i olika situationer.  
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Detta formar vår självkänsla. Med fler och nya erfarenheter generaliserar individen, när och om 

möjlighet ges, en ny bild av sig själv och sina förmågor. 

 

Identitet i reflexivt samspel: Reflexiviteten i identitetsskapandet lyfter Giddens (1991) upp i sin term 

“institutionell reflexivitet”.  För att kunna fungera reflexivt i samhället behöver individer ha en ökad 

medvetenhet om vikten av att utvidga sin kunskap. Ökad kunskap gör att individen kan se 

konsekvenser av sina sociala val. Hen kan göra revideringar av tidigare val utifrån ny kunskap eller 

information. Vidare menar Giddens (1991) att för att känna sig säker på sin identitet krävs hos 

individer en mer eller mindre omfattande livsplanering. Idag upplevs samhället av många som osäkert, 

då utveckling och förändring sker snabbt. Att inte kunna planera gör att identiteten kan kännas som 

osäker. Han benämner detta, att kunna planera för framtiden, som kolonisering av framtiden. Jenkins 

(2008) anser att hur man väljer att presentera sig själv kräver reflexivitet, men styr också hur andra ser 

på oss. Om vi inte hade våra olika repertoarer av identifikation skulle vi inte kunna relatera till 

varandra på meningsfullt sätt.   

 

Eleven som medskapare i synen på sina resurser och möjligheter: Assarson (2009) menar att den 

identitetsskapande processen sker i interrelation med skolans alla aktörer. Elever som får olika 

stödjande insatser blir utsatta för de maktrelationer som är i rörelse runtomkring dem, men deltar 

också som agent i dem. Lundgren (2014) diskuterar subjektspositioner och anger: ”Utifrån teorier om 

identitetsskapande och socialisering spelar det roll för framgång vad man förväntar sig av framtiden 

och i vilka positioner man ser sig själv “ (s. 42). Subjektskapande fantasier om sin egen förmåga 

påverkar vilken framtid, vilket arbete och vilken utbildning man kan se sig själv i, menar Lundgren. 

Hon hänvisar till Björnsdottir (2010) och menar att ungdomar från gymnasiesärskolan måste förhålla 

sig till omgivningens syn på vilka förväntningar och drömmar man bör ha om man har diagnosen 

utvecklingsstörning.  

 

Individens uppfattning om sig själv utvecklas i interaktion i social och fysisk miljö: Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori (1979) utgår ifrån att människa och miljö interagerar och anpassas till 

varandra. Detta innebär att individens uppfattning om sig själv mejslas fram i medvetandet hos den 

enskilde genom dennes interaktion i social och fysisk miljö. Interaktionen kan vara direkt eller indirekt 

och delas in i fyra sammanhängande system; mikro-, meso-, exo- och makrosystemen. Mikrosystemet 

är personens närmiljö exempelvis familj, arbetsplats och skolan. Mesosystemet är kopplingar mellan 

de olika mikrosystemen.  Det är positivt för utvecklingen desto fler stödjande kontakter det finns 

mellan aktiviteter, relationer och roller i dessa. Exosystemet är miljöer/strukturer som påverkar 

individen indirekt medan makrosystemet är kulturella och tankemässiga mönster i samhället. Mikro 

och meso systemen är de system som verkar mest i individens närmiljö, och det är processer i dessa 

Bronfenbrenner anser påverkar individens utveckling mest. 

 

Sammanfattningsvis kan forskningen visa att identitet utvecklas i nära relation med omgivningen. De 

upplevelser den enskilde individen ställs inför i livet och i undervisning samspelar interaktivt med de 

identiteter elever antar och visar upp. Identitet påverkas således av omgivningens syn på den enskilde 

och därmed också de möjligheter omgivingen erbjuder. I denna uppsats blir de möjligheter som 

undervisning erbjuder centrala.  
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Perspektiv på lärande – undervisning och yrkesutbildning 

 

I detta avsnitt lyfts olika teman som rör perspektiv på undervisning med särskild tonvikt på 

yrkesutbildning med tanke på dess implikationer för elever med utvecklingsstörning.  I vilket 

sammanhang man lär, vilket pedagogiskt stöd man erhåller och vilka lärmaterial som erbjuds får effekt 

på hur kunskaper utvecklas hos den enskilde. 

 

Lära i ett sammanhang 

Wenger (1998)  myntade begreppet ”Community of practice”. Tre karaktäristika definierar en sådan 

praxis: deltagarna har ett gemensamt intresseområde att lära om, lärandet sker i en gemenskap och 

man diskuterar praxis av olika slag. Önskan att gå från en perfier deltagare till att bli en accepterad 

deltagare i en praktik, kan vara en stark motiverande faktor att vilja lära och prestera mer. Genom att i 

ett sammanhang t.ex. dela med sig av och diskutera problemlösningsstrategier eller hur man skall 

hantera redskap delar man och utvecklar en tillgänglig repertoar av resurser som kan användas. Det 

kan ge deltagarna möjlighet att utvecklas personligt professionellt dvs utveckla yrkesidentitet. För att 

en individ skall yrkessocialiseras och kunna utveckla en yrkesidentitet och bli en del av gemenskapen 

så behöver denna lära det sociala språket i kontexten hon tillhör. Hon/han behöver också lära sig 

redskapen som används i yrket och de kommunikativa koderna. Lave & Wenger (1991) beskrev hur 

ett socialt lärande utvecklas i den kontext där kunskapen appliceras. De kallade detta lärande för 

situerat.  

 

Liberg (2003) refererar till Wertch, och begreppet “bemästrad kunskap”(citerad i Liberg, 2003, s.19). 

Hon beskriver det som kunskap man kan utföra på egen hand, men inte helt tagit till sig. Denna 

kunskap lärs in i bestämda sammanhang, och för bestämda syften. Många gånger är just bemästrad 

kunskap det initiala för elever i yrkesutbildning, och förståelse och förtrogenhet kommer så 

småningom. Praktikhandledarens och lärarens feedback till eleven och att eleven i praktisk verksamhet 

hela tiden, i sin egen takt, får upprepa arbetsuppgifter, ger en socialisering in i yrkeskompetensen. 

Denna, menar Höghielm (2001, 2005), består av yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap. 

Yrkeskultur är det totala sammanhanget och de kollektiva erfarenheterna kring yrket, och innefattar 

exempelvis yrkesspråk. Yrkespraxis anser författaren vara yrkets traditioner och regler, alltså hur man 

bör göra inom yrket. Yrkeskunskap är däremot hur något skall göras praktiskt, alltså tekniskt 

kunnande. Det är viktigt att elever i yrkesutbildning får förståelse för yrkeskulturen, yrkespraxisen och 

yrkeskunskapen. Detta ger eleven större möjlighet att bli yrkeskompetent. 

Att lära teorier och begrepp kan också ibland vara komplicerat. Trots det menar Arevik och Hartzell 

(2007) att kunskap och begrepp vi ej förstår kan vara viktiga för en känsla av delaktighet och kulturell 

identitet. För eleverna kan teorier och begrepp väcka en strävan att vilja förstå och lära kunskap som 

behövs för att bli delaktig i samhället. 

Uppgifter och lärmaterial  

Som framgått ovan är redskap centrala för lärande. Lärmaterial och redskap inom utbildningen, ex 

uppgifter och loggböcker, kan konstrueras så att de ses som autentiska och utformas med öppna och 

reflekterande frågeställningar, för att eleverna med egna ord skall formulera sina tankar och 
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upplevelser (Skidmore, Perez-Parent& Arnfield ,2003). Redskapen blir också ett stöd för minnet, och 

ett stöd i att öva och utveckla ett reflexivt och kritiskt tänkande.  

 

Dessutom accentuerar och vidareutvecklar de vitala delar av utbildningen. Hiim & Hippe (2001) anger 

att det är av stor vikt att elever i yrkesutbildning utvecklar en handlingskompetens, vilket är centralt 

inom yrkesutbildningar.  

 

Därmed bör undervisning och elevuppgifter vara handlingsinriktade. Yrkesutbildningen stödjer 

elevens sätt att lära på många plan via praxisnära och autentiska uppgifter.  

Att få lära via flera sinnen, över lång tid och att få visa upp sin kunskap på ett flertal sätt ger också fler 

möjligheter att lyckas. Det ger även eleven möjlighet att befästa teori och praktik. Att kunna hantera 

både teori och praktik är olika delar av kompetensen (Ellström, 1992). 

 

Håkansson och Sundberg (2012) menar att undervisning skall läggas upp så att kunskaper utvecklas 

successivt, och att det är viktigt att eleverna får pröva sina erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt 

i många olika situationer. Därvidlag blir det mycket viktigt att eleverna i utbildningen får autentiska 

lärmaterial där de får kommunicera kring och uppleva vad kunskapen kan och bör användas till. 

Yrkesutbildningen sker per definition i en given kontext (i verksamheten på praktikplatsen och på 

lektioner i skolan) och nära den verksamhet eleven avser lära. Därmed anses lärandet vara kontextuellt 

och praxisnära. 

 

Samarbete skola- praktikplats  

Praktikplatsens och skolans interaktion med specifika kunskaper som fokus och yrkesadekvata krav är 

av central vikt för identitetsskapandet. Bemötande på arbetsplatsen och i skolan ger möjlighet att möta 

och svara an till annorlunda och nya krav, ger möjlighet till nya identiteter och därmed en 

omformulering av desamma. Detta ger identitetsskapandet vidare möjligheter. Praktikhandledarnas 

och lärarens roll blir att bekräfta det eleven kan (kognitiv kompetens), bekräfta hur eleven handskas 

med uppkomna känslor (affektiv kompetens), bekräfta hur eleven fattar beslut och handlar i olika 

situationer (handlingskompetens) (Johansson & Skärgren, 2007). Alla dessa kompetenser är en del av 

yrkespraxis i yrken där möten med andra människor ingår. 

 

KASAM- känsla av sammanhang 

Den centrala betydelsen av att individer upplever en känsla av sammanhang i sin vardag har lyfts fram 

av Antonovsky (2005). Begreppet KASAM innefattar komponenterna begriplighet (förståelse och 

förmåga att bedöma och förklara olika händelser), hanterbarhet (förmåga att möta och hantera dessa 

olika händelser utan att bli offer för omständigheter) och meningsfullhet (delaktighet och en känsla av 

att kunna påverka situationen, att se en mening med det hela). KASAM påverkas av den livssituation 

en person befinner sig i nu, men även den situation personen befunnit sig i tidigare och definierar i 

stort hur en person uppfattar och tolkar världen (Antonovsky, 2005). När man i vardagen upplever 

begriplighet, meningsfullhet och kan hantera det vardagen erbjuder befrämjar det hälsa, och KASAM 

anses då vara hög. Om man däremot inte upplever vardagen som sådan anses KASAM var låg. 

KASAM påverkar hur man upplever sin livssituation i stort 

 

Sammanfattningsvis visas i forskningen vikten av att lära med adekvata lärmaterial, med anpassat 

pedagogiskt stöd och i ett sammanhang. Kunskaper skall utvecklas, språk och yrkesspråk skall ta form 

och yrkespraxis skall befästas. Detta lärande underlättas av att lära i ett sammanhang där kunskaper, 

yrkesspråk och yrkespraxis på ett tydligt och meningsfullt sätt kan upplevas och användas. 
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Metod  
 

Denna studie lyfter antagandet att specifika utbildningsformer, här yrkesutbildning, har möjlighet att 

få betydelse för elevens syn på sig själv. Studien genomfördes som ett examensarbete, men jag var en 

av lärarna i lärarlaget som var delaktiga i utformning och genomförande av undervisningsprojektet. 
 

Praxisnära forskning - lärarforskning och aktionsforskning 

Studien kan delvis ses i relation till praxisnära forskningsansatser som aktionsforskning/lärarforskning 

(Brinkjaer& Høyen, 2013). Carlgren (2011a), beskriver aktionsforskning som en del i en ”familj” av 

olika klassrumsforskningspraktiker, som bryggar över gapet mellan teori och praktik, och därmed 

förändra och utveckla praktiken i klassrummet genom att involvera lärarnas arbete. Den praxisdrivna 

forskningen är driven av de problem som man uppfattar i verksamheten. Aktionsforskning är nära 

besläktat med det som i USA kallas för lärarforskning.  Lärarforskning är förankrad i lärarnas egen 

praktik och ger en väg till ökad förståelse för det man gör och det man försöker åstadkomma med sin 

undervisning. Den har utvecklats utifrån ett behov av att försöka få djupare kunskap om vad man gör i 

skolan och för att bättre kunna lösa praktiska problem som uppstår i det praktiska arbetet. Den är mer 

inriktad mot en förståelse av särskilda situationer än mot universella sanningar. Detta kallar Carlgren  

(2011a) för partikularistisk forskning. Det är en forskning som ser möjliga samband, som utvecklar 

både teori och praktik parallellt och som är praktikgrundad och praktikutvecklande. Forskningen kan 

ses som en spiral av aktiviteter, som påverkar varandra. Den lärare/forskare som deltar i 

aktionsforskning reflekterar och granska kritiskt den egna praktiken och tar ställning till teori och 

praktik och till det som tas för givet inom verksamheten (Rönnerman, 2011).  

Detta sätt att se på undervisning och forskning som sammanflätade inspirerade mig se på den 

verksamhet jag deltog i som lärare, för att få möjlighet att kritiskt granska densamma. 

 

Kvalitativ metod 

Valet av metod blev en kvalitativ studie i form av semistrukturerade individuella intervjuer och 

granskning av litteratur. Valet av kvalitativ metod föll sig naturligt då mina frågeställningar tog sin 

utgångspunkt i informanternas erfarenheter och upplevelser- en icke kvantifierbar verklighet. Jag var 

intresserad av att undersöka hur lärandet och hur informanternas syn på sig själva påverkades av det 

sociala sammanhang som de befann sig i, dvs hur de påverkades av den subjektiva omvärld de befann 

sig i (Backman, 2008).  

 

I uppläggning och analysen av intervjuerna inspirerades jag av en fenomenologisk ansats där det är 

essensen i upplevelsen av ett fenomen som undersöks. Antagandet är att vi får kunskap om världen 

genom vårt medvetande och genom att vi delar samma livsvärld med andra. Forskaren vill alltså 

undersöka de sociala referensramar i vilka informanterna befinner sig, och även undersöka hur de 

tänker kring fenomenet som undersöks. Forskaren vill komma så nära exakta beskrivningar av vad 

informanterna upplevt som möjligt (Brinkman& Kvale, 2014). Som forskare och lärare ville jag se om 

yrkesutbildningen påverkade elevernas livsvärld. Vidare ville jag, i den fenomenologiska ansatsen, se 

huruvida en förändrad livsvärld förändrade referensramen för hur de uppfattade sin livsvärld. 

Det intersubjektiva inslaget i upplevelsen undersöktes alltså. Ansatsen kunde förväntas tydliggöra 

informanternas sätt att vara och reagera beroende på hur de uppfattade eller föreställde sig en situation 

eller händelse. Här undersöktes hur eleverna tolkade situationen med yrkesstudier som 

vuxenstuderande och hur de ansåg att det påverkade deras identitet.  
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Studiens deltagare 

Arton elever började i projektet. Tio elever tillfrågades och sex gav samtycke till att medverka i 

studien. Utbildningen pågick för samtliga elever under en begränsad period av initialt nio månader, 

vilka senare följdes av en förlängning (som bestämdes sent in i projektet) på sex månader. Urvalet av 

tillfrågade presumtiva informanter skedde bland gruppen elever som hade en hög närvaro på skola och 

arbetsplats. Undersökningsgruppen var sex personer som kom till projektet via Arbetsförmedlingen. 

De fick under utbildningens gång avtalsenlig lön, och varvade utbildning på skolan med 

arbetsplatsförlagt lärande. Informanternas kunskaper utvecklades successivt på arbetsplatsen och i 

skolan och handledaren på arbetsplatsen och andra arbetskollegor blev mycket viktiga delar i 

informanternas lärande och upplevelsen av utbildningen.  

 

Informanterna var i åldrarna 22-27 år och de flesta bodde vid tiden för intervjuerna i egen lägenhet. 

Civilstånden bland informanterna varierade mellan att vara ensamstående till att vara sambo med barn.  

 

Genomförande av intervjuerna 

 
Den aktuella kommunen hade bara en anordnare av särskild utbildning för vuxna. Intervjuerna 

genomfördes i denna verksamhet under tre separata tillfällen under sju månader. Varje intervjutillfälle 

omfattade mellan 15-35 minuter. Med fem informanter gjordes intervjuer tre x ca 20-35 minuter. En 

informant genomförde de två första intervjuerna, men ej den tredje avslutande intervjun. 

 

Min grundidé var att följa informanternas upplevelse över tid, men utifrån analys av första 

intervjuserien utvecklades i stället upplägget till att i tre efterföljande intervjuer befästa begreppet 

“ identitet “ hos informanterna, då det visade sig vara ett svårt begrepp att förstå, och just förståelsen 

för begreppet var bärande för studiens syfte och forskningsfrågor. Ju längre studierna i olika kurser 

fortskred, desto mer ökade informanternas kunskap om vad som spelar roll för att påverka upplevelsen 

av den egna personens möjligheter, kunskaper och förmågor. Det blev således successivt lättare för 

informanterna att förstå frågorna i intervjufrågeguiden och de fick ökad förståelse för begreppet  

” identitet”. 

 

Jag valde en semistrukturerad intervju och samma frågor ställdes till alla informanter, men där varje 

informant hade möjlighet att ge sina egna individuella svar. De kunde utveckla och fördjupa sina svar, 

då frågorna var öppna till sin karaktär. Frågorna vid semistrukturerade intervjuer behöver inte komma 

i exakt den ordning som det utdelade frågeformuläret anger, utan utifrån i den ordning som passar 

informantens svar. Forskaren kan å sin sida ställa icke förberedda följdfrågor utifrån de svar 

informanten ger. Detta kräver att forskaren har fördjupat sig i ämnet innan intervjun, för att kunna 

följa upp med relevanta följdfrågor (Brinkman & Kvale, 2014).  

 

Intervjuupplägget med tre intervjuer, och ökad kunskap om de tidigare nämnda komponenterna som 

påverkar identitet, medverkade till att det blev mer uttömmande svar i intervju två och tre än i intervju 

ett. Intervjuerna, skedde på skolan i anslutning till att eleverna hade lektioner.  
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Intervjuerna gjordes i ett separat klassrum, utifrån ett intervjuformulär som informanterna fick läsa 

från vid varje intervjutillfälle. De fick i sina svar berätta och beskriva sina upplevelser med sina egna 

ord, och utifrån dessa berättelser formulerade jag under intervjuns gång sedan mina följdfrågor.  

 

Följdfrågorna genererade så nya berättelser och följdfrågor. Jag var noga med hur jag uttryckte mig 

under intervjuerna och vilka ord jag valde när jag skrev och samtalade med informanterna kring 

intervjufrågorna, då dessa skulle ha möjlighet att förstå frågorna. Jag lade stor vikt vid ordval och att 

frågorna och frågornas intentioner skulle bli så tydliga som möjligt. Informanterna kunde efter 

intervjun tillägga ytterligare svar/tankar som kommit upp kring ämnena vi samtalat kring. Detta 

förekom vid ett tillfälle, då ytterligare inspelning och transkription gjordes.  

 

Efter intervju 1 och 2 lades en ytterligare fråga till den ursprungliga intervjumallen, då nya frågor 

väcktes i processen med utskrift av intervjuer 1 och 2.  Intervju 3 kan därför å ena sidan sägas vara 

styrd av de svar som kom upp i de föregående intervjuerna, men kan å andra sidan sägas vara en 

utveckling av forskningsfrågornas innehåll, då nya frågor väckts under processens gång. 

 

Intervjustudie som datainsamlingsmetod gav mig möjlighet att se vad informanterna upplevde 

påverkade synen på dem själva under omständigheter som var snarlika inom vald inriktning. 

Intervjuerna skedde i början av informanternas utbildning, i mitten av densamma och inför 

utbildningens slut. Studiens design med tre intervjutillfällen valdes initialt för att det på ett tydligt sätt 

skulle kunna visa utvecklingen av upplevd identitet under utbildningens gång. Således var frågorna 

progressionsfrågor som avsåg att utforska hur upplevelser av fenomenet identitet utvecklades över tid. 

Jag valde detta upplägg eftersom begreppet “identitet” av målgruppen kan uppfattas som svårgripbart. 

Min tanke var att det skulle bli lättare för eleverna att förstå begreppet genom att de under tre på 

varandra följande tillfällen fick ställa sig frågor och samtala om synen på sin egen identitet. Upplägget 

var också tänkt att ge mig en möjlighet att se om informanternas syn på sig själva ändrades ju längre 

utbildningen pågick och i så fall på vilket sätt det ändrades. Intervjuguiden bestod av teman som 

återkom i alla tre intervjuerna. I sista intervjun tillkom även en fråga som handlade om lönens 

betydelse för upplevelsen av utbildningen. 

 

Data och dess bearbetning 

 
Intervjuerna spelades in med enbart ljud på en Ipad. Här menar Bryman (2011) att det är fördelaktigt, 

då en inspelning visar på hur informanten uttrycker vad de vill säga (min kursivering). Jag förde 

dessutom korta anteckningar under intervjuerna som ytterligare info och minnesstöd för mig vid 

senare tolkning av materialet. Fullständig transkription av varje informants svar skedde efter varje 

intervjutillfälle. I transkriptionen gjordes talspråk om till typografisk text, med stor hänsyn till 

informantens verbala känslouttryck, ordval, eventuella pauseringar, skratt, fniss och även vilka ord 

som informanten valde att betona. 

 

Jag utgick under intervjuerna från Brinkman & Kvales (2014) tankar för hur en framgångsrik intervju 

skall iscensättas. De anger att forskaren skall vara tydlig med vad hen vill veta och visa intresse, 

förståelse och respekt för vad informanten säger. Forskaren bör inleda intervjun med att orientera 

informanten om syftet med intervjun, samt informera om eventuella hjälpmedel som kommer att 

användas. Efter intervjun bör det komma uppföljande frågor till informanten om denne vill tillägga 

eller fråga något ytterligare.  
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Forskaren bör efter intervjun lägga lite tid på att eventuellt anteckna om något uttalande från 

informanten föregicks eller efterföljdes av ett tydliggörande kroppsuttryck eller ansiktsuttryck, för 

analysens skull. Dessa uttryck kan i sig tillföra utökad information till analysen. 

 

Analys 

I den fenomenologiska ansatsen har jag först samlat in data via intervjuer som syftade till reflektion 

för att få fram en beskrivning av vad som är meningsskapande. Därefter försökte jag medvetet förhålla 

mig till de data som framkommit. Jag har också, utifrån fenomenologisk ansats, redovisat i detalj hur 

jag gått tillväga under arbetets gång ( Brinkman &Kvale, 2014).   

 

Efter att intervjuerna transkriberats analyserade jag framkomna data genom att försöka hitta mönster 

av upplevelser av fenomenet identitet. Jag gjorde grupperingar av citat jag valt ut och lade in dessa 

under olika kategorier jag tyckte mig utröna i informanternas svar.  

 

Kategoriseringen av informanternas svar var ett arbete som gav upphov till den djupdykning i det 

empiriska materialet som en intervjuundersökning gör möjligt. Vidare analyserade jag de 

huvudkategorier och underkategorier som framkommit genom att relatera dessa till tidigare forskning 

(Brinkman & Kvale, 2014). Sex större underkategorier framkom, vilka sammanfattades i tre 

huvudkategorier.. Erfarenheter för livet, självbild och självförtroende.  

 

Erfarenheter för livet 

Kategorin rör hur kunskaper som accentueras, befästs eller byggs vidare på påverkar 

den plattform man har att bygga sin vuxna identitet på. Kategorin rör hur dessa 

kunskaper för livet kan omforma den syn man har på skolan och sin egen kapacitet. 

 

Underkategorier: 

kunskaper om samhället 

påverka sitt liv 

utbildningserfarenheter 

 

Självbild  

Kategorin rör betydelsen av självbild för upplevelser av tillvaron bland andra i skola och 

på praktikplats och vad denna bild gör för ens syn på framtiden. 

 

Underkategorier: 

framtidstro 

meningsfullhet 

känsla av osäkerhet 

 

Självförtroende 

Kategorin rör hur självförtroendet påverkas av stöd på praktikplats och i skola, av vilka 

lärmaterial som används i utbildningen och hur undervisningen är designad . 

 

I förhållande till kategorierna valdes citat från intervjuerna som belyste något centralt utifrån frågorna 

och de karaktäristiska teman som hade framkommit. Parallellt, och med stöd i tidigare forskning och 

den teoretiska referensramen försökte jag förstå och tolka innebörden av det som informanterna 

uttryckt. 
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Efter den avslutande intervjun sammankallades informanterna och jag återförde det framkomna 

resultatet till informanterna muntligt och via en powerpointredovisning med åhörarkopior till. Detta 

var innan projektet var slutfört och innan hela uppsatsen var färdigskriven. 

 

Jag gjorde detta för att på ge dem feedback på den studie de själva medverkat i, men också för att det 

var en möjlighet att ge mig som forskare feedback på min tolkning av materialet. Jag valde att vid 

analysen av de kategorier som framkommit och vid hänsyftning till dessa använda begreppet “hen” 

eftersom det är könsneutralt och därmed försvårar identifikation 

 

Studiens trovärdighet  
 

Reliabilitet 

Reliabiliteten anger om studien är tillförlitlig, om datainsamlingen är gjord på ett korrekt sätt och om 

resultatet är opåverkat av i studien förekommande tillfälligheter. Där tittar man även på urvalet av 

informanter (Thurén,2008). Jag ställde, i de fall där begreppet identitet upplevdes som svårt, 

följdfrågor, för att på så sätt följa upp begreppet och på största möjliga sätt säkerställa att 

informanterna förstod innebörden av frågan.  Citaten som sedan plockades ut kopplades till 

informanternas yttranden. 

 

Validitet 

Validitet anger om det som är relevant för studien har undersökts (Thurén, 2008). Den 

semistrukturerade intervjuguiden valdes för att öka validiteten, eftersom metoden ger möjlighet att 

fånga upp de upplevelser av identitet som informanterna gav uttryck för, genom att ställa följdfrågor 

och vidareutveckla uppkommet resonemang.  

 

Begreppet “identitet” är komplext och abstrakt. Både i frågeformulären som använts för att samla in 

data vid intervjuerna och i följdfrågorna operationaliserade jag detta abstrakta begrepp, så att 

informanterna skulle förstå och uppfatta frågorna och dess intention. Jag konkretiserade och 

omformulerade begreppet “identitet” så att andemeningen förblev densamma, men enklare att förstå 

för informanterna. I stället för begreppet “Identitet” använde jag bland annat formuleringar som  

“din syn på dig själv”, “ bild av dig själv” och “ beskriva dig själv”.  

 

Generaliserbarhet 

Uppsatsens resultatdel skulle, genom operationaliseringen av de abstrakta begreppen, kunna 

generaliseras till andra motsvarande verksamheter och liknande studiesituationer, men det är svårt att 

säga i vilken utsträckning, då det inte förekommer så många liknande utbildningar för målgruppen 

vuxna med lindrig utvecklingsstörning som söker arbete via arbetsförmedlingen. Generaliserbarheten 

kan då sägas vara på fenomennivå.  

 

Det är också viktigt att beakta om undersökningens resultat verkligen representerar den verklighet den 

har sitt ursprung i.  

 

Någon liknande verklighet att undersöka fenomenet identitetutveckling i yrkesutbildning, för just 

denna målgrupp som är arbetssökande, finns av vad jag kunnat utröna inte. Detta bidrag till 

forskningen kan vara en första ansats att försöka synliggöra denna representation. 
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Etiska aspekter 
 

I den intervjuguide informanterna fick vid varje intervjutillfälle fanns information om de etiska 

huvudkraven för individskydd i intervjusituation (Vetenskapsrådet, 2010). Det första kravet är 

informationskravet, att informanterna vet vad intervjuerna skall användas till och att det är fritt att 

avbryta intervjun närsomhelst. Det andra är samtyckeskravet, det vill säga att medverkande är 

frivilligt. Konfidentialitetskravet, som är det tredje kravet, avser att jag som forskare har tystnadsplikt 

och att ingen utomstående har tillgång till materialet och att alla namn och platser fingeras. Det 

avslutande fjärde huvudkravet är nyttjandekravet, som innebär att informationen i intervjuerna får bara 

användas för denna uppsats syfte, inget annat. Frågorna delades ut på papper till informanten vid 

intervjutillfället som minnesstöd vid intervjuerna. Genom att dela ut frågorna på papper och tala om de 

fyra etiska grundkraven vid vart av de tre intervjutillfällena ville jag säkerställa att informanterna 

kände till att deltagandet var helt frivilligt och att deras svar inte skulle användas till annat eller tas upp 

i samtal med någon annan. De visste också att de närsomhelst kunde avbryta eller avsluta intervjun. 

 

Efter intervju tre ville jag, inför mitt fortsatta analysarbete, säkerställa att informanterna kände sig 

bekväma med det de så öppenhjärtigt yttrat i intervjuerna också skulle komma i print. Därför samlades 

vi och samtalade kring det hittills framkomna resultatet. Det kändes viktigt för mig att hela förfarandet 

med intervjuerna och det senare framkomna resultatet skulle kännas meningsfullt och viktigt för 

informanterna.  

 

Jag funderade mycket kring hur jag bäst skulle tala å informanternas vägnar, men samtidigt hålla 

distans till det empiriska materialet. Målgruppens röst är sällan hörd, och deras erfarenheter sällan 

efterfrågade. Brinkman& Kvale (2014) anger att författaren blir som en berättare av andras 

erfarenheter, vilket är ett ansvar i sig.  

 

Fyra av sex informanter uttryckte explicit att det var intressant att delta i studien, och att de förväntade 

sig återkoppling efter intervjuseriens slut och att det fick dem att tänka på sin egen person på ett nytt 

och annorlunda sätt. Hälften av informanterna uttryckte en vilja att delta i fler intervjustudier, och ville 

gärna dela med sig av fler erfarenheter, skulle möjlighet uppkomma igen. Några av deltagarna i 

projektet hade vid tillfället för intervju tre fått veta att de kunde stanna på sina arbetsplatser sex 

månader till, medan andra avslutade efter de planerade nio månaderna. Alla sex medverkande 

informanter fick senare i anslutning till intervju tre veta att de kunde fortsätta i projektet sex månader 

till. Två fick beskedet innan avslutande intervjun, och fyra efter densamma. Besked om förlängning av 

tiden i projektet kan utgöra en påverkansfaktor på hur man ser på själv, genom att stärka eller 

underminera synen på ens insats och konsekvenserna därav. 
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Resultat   
 

Nedan kommer resultatet presenteras i kategorier, där även underkategorier förekommer. Var kategori 

och underkategori redovisas för sig med utvalda direktcitat från intervjuerna.  

 

Eleverna benämns med bokstav A- E och jag som intervjuare med namn. En kort tolkning följer efter 

utvalda citat. Varje kategori avslutas med kort sammanfattning av vad som framkommit. Diskussion 

och analys av framkomna kategorier och underkategorier kommer senare i diskussionsdelen.  

 

Erfarenheter för livet 

 
Underkategorierna är kunskaper om samhället, påverka sitt liv och utbildningserfarenheter. Dessa 

underkategorier har gemensamt att de bildar en grund för hur informanterna uppfattar att de kunskaper 

som de får under yrkesutbildningen påverkar den syn de har på sig själva. Informanterna tar upp 

erfarenheter både från arbetsplats och skola. 

 

Kunskaper om samhället 

Personer med särskolebakgrund har många gånger grunda kunskaper om det omgivande samhället och 

strukturer som påverkar personer i densamma. Några informanter upplever att utbildningen lärt dem 

vilka kunskaper som är viktiga i samhället och vilka faktorer som samverkar i samhället. 

 

När det gäller att lära mer om samhället så säger informant D:   

 

Christina: Hur känns det att studera nu i mitten av studierna? 

D: Nästan lika dant, men med mer erfarenhet.. 

Christina:..hmm.. med djupare kunskaper, är det så du tänker? 

D: ja..alltså att..eh..ja plus att okej, vi snackar mycket om samhället och  

barnuppväxt runt omkring en och hur barns uppväxt kan påverka saker runt omkring 

en 

Christina: Mmm..vad är det som är djupare? 

D: Vi är inne på nutiden 

Christina: Samhället, är det det du tänker på? 

D: Samhället- religion, kultur, världen.. 

 

Informant D beskriver att den ökade kunskapen om människans psykologiska utveckling, i detta fall 

barnets utveckling, har påverkat hur hen ser på möjligheten att själv bli förälder: 

 

Christina: Påverkar det hur du ser på dig själv, att du vet att du fått mera kunskap? 

D: ja , det påverkar det att man själv skulle vilja skaffa barn längre fram (…) och  

veta mera om barnen och hur de funkar och så..det är ju lättare nu när man vet hur de  

funkar och så.. 
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Informant B har under utbildningens gång börjat uppmärksamma kroppsspråkets betydelse: 

 

Christina: har man nytta av att kunna mer om samhälle och hälsa? att gå djupare in 

 i samhälle och hälsa?(...) 

B: ja hur människan tänker och fungerar, tankar liksom..vi läser av..(...) 

Christina: har du lärt dig mer om det? 

B: ja det tycker jag..kroppsspråket har jag lärt mig! 

Christina: tänkte du inte på det innan? 

B: nej,  kroppsspråket tänkte jag inte på innan, då var det mer att man såg om 

någon var ledsen eller så, men jag tänkte inte på kroppsspråket 

 

Att tolka och värdera information kan upplevas som svårt för personer med utvecklingsstörning. Ju 

subtilare information, desto svårare kan det vara att tolka och värdera informationen Det ses som en 

vinst att lära mer om hur människor fungerar och uttrycker sig och hur dessa uttryck kan tolkas. 

Kunskaper om människan och samhället tydliggör vissa frågor och skeenden. 

 

Utbildningen accentuerar frågor kring samhället och aktuella skeenden på arbetsplatsen, via kurser 

som ingår. Många av informanterna läser inte tidningar eller ser på public service TV. De använder 

inte alls Tv apparater, utan använder sin dator. De väljer sin information och sina nöjen utifrån 

intressen, via internet. Vissa av eleverna läser Metro i kollektivtrafiken eller Aftonbladets nättidning 

på internet. En informant uttrycker det såhär: 

 

B: ..på utbildningen har jag lärt mig väldigt väldigt mycket, och just 

att den påverkar arbetslivet..men också att jag jobbar också samtidigt.. 

Christina: vad tänker du då? 

B: ..(Tankepaus).. ja jag tänker på hur våra levnadsvillkor ser ut, och hur vi lever i 

samhället i dagens läge...och man får en bild av sig själv... ehh...den är väldigt ... 

ehh..bra bild liksom såhär… den bilden är att man får vara med i de här situationerna.. 

som man får av frågorna på utbildningen som jag tycker är väldigt bra.. 

 

Hen reflekterar vidare över vilken nytta hen kan komma att ha av de nyförvärvade kunskaperna om 

kultur, religion, genus och social klass: 

 

Christina: religion...tänker du att det är något du kommer att ha nytta av...är det bara 

repetition eller är det även nya kunskaper ? 

B: jo, det är nya kunskaper, det är det..ja , det är väl att man har det tillgodo i dagens 

samhälle, det vi lever i idag 

Christina: ja...att man har nytta av dem, eller ? på vilket sätt? 

B: ja att man ska ...ehh..vi har ju mycket de som kommer från andra länder, olika 

kulturer och så, och då är det ju så att de kanske tror på sin tro, och vi har våran tro, 

alla har ju olika tankar om sin tro 

 

För vissa av deltagarna är vidare samhällsdiskussioner och diskussioner om dagsaktuella skeenden en 

ny erfarenhet, och hur dessa diskussioner kopplas till arbetslivet är också en ny erfarenhet. 

 

En informant resonerar kring hur utbildningens loggboksskrivande fått hen att tänka kring 

samhällsfrågor. I densamma får eleverna möjlighet att resonera kring och formulera idéer om teori 

som gått igenom på lektionerna.  
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Den har olika utformning beroende på vad som är fokus för kunskapsbyggandet, men används 

konsekvent av alla lärare och i alla kurser. Informant E delger följande: 

 

Christina: Och skolan då; hur känns det där? känns det meningsfullt? 

E: ja det tycker jag.. man tar ju upp saker som man inte tänkt på innan, som man lärt 

ännu mer av..fakta  och sånt.. 

Christina: Kan du ge något exempel? 

E: ehh..ja men kultur och.. inte..gration.. ( stakar sig på ordet).. 

Christina: Integration? 

E: och sådana där saker..och loggboken tycker jag är fantastisk… 

Christina: ja, på vilket sätt? 

E: att man lär sig nya saker om hur världen är liksom, hur verkligheten är..man 

kanske självklart kan bli lite förbannad på vissa...hmm..att det är så ..men.. 

Christina: Tänkte du inte på att det är så innan, är det nya saker för dig det här om  

kultur, religion, sociala grupper? 

E: Jo, det är lite nytt.. 

Christina: ja 

E: Jag har inte varit så insatt i det innan 

 

Kunskaper om samhället ger en vidare bild av det samhälle informanterna lever i 

 

Påverka sitt liv   

Att erfara att alla som arbetar kan göra fel i arbetet är något som blir en ny upptäckt att ta med sig. 

Erfarenheter av att lära sig av umgänget på arbetsplatsen kommer fram. Informanterna delar med sig 

av liknande erfarenheter. Informant E anger att handledaren stöttat hen i att inte ta instruktioner eller 

tydliggörande information som personlig kritik. Informant B är inne på samma spår, och säger: 

 

Informant B :”.. och att det är jättenyttigt att vara ute i arbetslivet..jag tycker att det här är 

 ..det är..man lär sig så himla mycket där ute..vad som är bra och vad som..ähh..är mindre  

bra..om man gör ett misstag  och..att alla kan göra fel.. 

Christina: Tycker du att du har lärt dig det av din praktiktid nu…? 

elev: Ja, att man får göra fel, att alla kan göra fel och misstag, och man får inte ta det så  

himla personligt..” 

 

Att lära sig vad som är allmänt hållen information och att det tillhör arbetslivet att kunna göra fel kan 

vara ny erfarenhet att ta till sig. Vanan att relatera allt som går fel eller som sägs till egna tillkorta- 

kommanden visas i citatet ovan. 

 

Informant A menar att hen lärt mer hur man deltar i social samvaro med andra. Hen beskriver 

svårigheter i att våga ta del i och ta plats i grupper hon tidigare ingått i. På frågan om utbildningen 

påverkat något i hens liv säger hen: 

 

A: jo, men det har påverkat väldigt mycket..alltså..jo men det har det.. 

Christina: Vad skulle du säga att det har påverkat?(...) 

A: Ja men hur man skall tänka på hur man är med andra.. 

Christina: Mmm..har du inte tänkt på det innan? 

A: jo , hur man ska bete sig och så där, men kanske inte..jag kanske inte har varit  

den som har ..men typ, har varit den som har velat vara med i grupper och typ ..verka 

vara såhär märkvärdig..typ att man inte vill ta så mycket plats.. 
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Informant E uttrycker att hen fått ett bra råd hur hen skall förhålla sig till det privata när hen är på 

arbetsplatsen: 

 

..det är också en sak jag har lärt mig att inte ta allting personligt heller..eh..och det  

var nog ett bra tips som min arbetskollega sa att ¨ när jag lämnar dörren bakom mig  

och kommer in på mitt jobb i den här världen då lämnar jag världen där ute bakom mig”..  

 

Informant B berättar att utbildningen gjort att hen lärt sig uttrycka sig och stå upp för sina åsikter och 

säger: ” Ja, men vi har ju lärt oss prata, att man är delaktig i en grupp, att man får sin talan, i det hela, i 

gruppen.. helt och hållet ”.  

Att lära sig arbetslivets sociala dimensioner ger informanterna ny och användbar kunskap som kan 

användas även i andra sociala sammanhang. 

 

Att få kunskaper om hälsa och kroppen i allmänhet ses som en värdefull kunskap, och har givit 

effekter på val de gör kring hälsa i sina liv. På frågan om hur dessa kunskaper påverkar deras liv säger 

informant A:  

 

 Ja, men när vi pratar om kroppen, ja men man blir såhär inställd på vad man vill äta  

och vad man inte vill äta..man vet vad som är bra, på kroppen, hälsan, jag tänker på  

det hela tiden liksom 

 

Även informant F uttrycker att ny kunskap tillkommit: “  det är ju t.ex det här med kosten , att man 

lägger om den (...) och olika sjukdomar, hur man kan se symtom på dem”.   

Kunskaper om hälsans olika dimensioner ger redskap att använda i det dagliga livet. 

 

Utbildningserfarenheter 

Vissa av informanterna uttrycker att de lärt sig att lära. Det faktum att flera av informanterna inte 

tidigare haft läxor eller behövt plugga i skolan kommer upp som ett inslag i intervjuerna. De beskriver 

den nya erfarenheten av att behöva befästa kunskaper på egen hand, för att kunna redovisa dem vid 

senare tillfälle. Informant E uttrycker det på följande sätt: 

 

E: ja alltså, jag har ju fått lära mig massor, som sagt, som jag inte visste ..att jag har 

ju inte pluggat så mycket förut som sagt.. att jag hade inga läxor på gymnasiet, så att  

jag behövde inte ens plugga, så nu när man fick läxor då så “ Nu måste man börja läsa  

här!” (fniss) men det har varit en bra träning för mig att ha fått läxor, och börja lära mig..  

ehh..viktiga saker som man bör kunna, även om man måste läsa om dem ett par gånger , 

men man lär sig hela tiden” 

 

Informant C uttrycker hur varierade lärmaterial och uppgifter påverkar studierna: 

 

C: ..det är ju väldigt lärorikt att man kan plugga om man skall lära sig efteråt, 

om man inte går här, utan någon annan stans, så vet man att man kan plugga..man 

kan sätta sig ned och läsa en bok, man kan sätta sig ned och göra de här uppgifterna.. 

utan ett problem, för så har man ju lärt sig.. 

Christina: ja, det är därför ni får olika sorters ... 

C:..för att det ska variera… 
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Utbildningen och moment och uppgifter är anpassade till målgruppen genom att lära genom flera 

sinnen för att befästa kunskaper på ett flertal olika sätt. Samma moment tas upp både i praktik och i 

teori. Utbildningen i sig bygger också på att moment repeteras ofta och under lång tid. 

 

Informant E upplever att sättet att lära på utbildningen hjälpt hen att lättare komma ihåg det som tagits 

upp. Hen får frågan om hur studierna känts och hen säger att studierna legat “ på en bra nivå” och att 

det varit bra att det som skall läras in repeterats ofta och visats och upplevts på olika sätt. Hen 

utvecklar sina tankar på följande vis: 

 

E:(...) det tycker jag är bra (...) för man kan glömma lätt saker, men om det är viktigt  

då glömmer man inte ..och det är väldigt intressanta saker vi gör också, kulturella  

saker, och studiebesök också.. 

Christina: Mm..det är din favorit ( skratt) ..alla skulle inte säga så…( fniss) 

E: nej… 

Christina: vad tycker du om att ni har haft olika sorters uppgifter, ni har haft skriva 

prov i skolan, ni har haft olika sorters loggböcker som ni har haft intervjuer som ni 

har redovisat, ni har haft aktiviteter som ni skall leda..och nu skall ni skriva en historia 

om en kulturell person , i en examination..och i Näringsläran är ni ute i affärer och 

kollar näringsämnen och på äldreboendet också ..vad tycker du om dessa olika sätt 

att att lära och redovisa på..? 

E: jag tycker det har varit bra..bra kombination liksom..då har man både lärt sig det 

praktiska, och plugga in liksom..det är väldigt bra tycker jag.. 

 

Informant C uttrycker att läxorna varit positiva för inlärningen, men att hen inte har uttryckt sig så 

mycket på lektionerna på grund av rädslan att formulera sig fel i diskussioner :   

 

jag har lärt mig jättemycket, och jag har verkligen lärt mig att plugga! jag har inte 

pluggat speciellt mycket innan..och fått läxor, har har liksom inte varit hemma och 

pluggat och jag har inte liksom inte fått läxor förut..inte på gymnasiet i alla fall (...) 

.. man lär sig lite ytterligare när man kommer hem, för då “ nu ska jag läsa de här 

sidorna” och då kan man titta igen så man förstår, så jag tycker att det har varit bra… 

(...) Ja, och sedan själva undervisningen man har haft så har det ju varit bra, även om  

jag har haft lite funderingar ibland som jag inte har kunnat sätta ord på, det är därför  

jag inte har kunnat prata så mycket i klassen för att jag inte vet hur jag ska formulera 

det på rätt sätt. 

Christina: Tycker du att det är något du skulle vilja bli bättre på; att formulera dig ? 

C : ja...kanske..kanske att räcka upp handen mera..och vara med i diskussionerna  

mer men jag är ju en sådan som tar tid på mig när det gäller sådana saker .. 

 

Mångsidig undervisning stödjer lärandet för studieovana elever. Eleverna får också “lära att lära”.  

 

Vissa av informanterna uttrycker också att studierna har förändrat den bild de har av sin förmåga att 

studera. De har sedan tidigare varierande erfarenheter från tidigare studier i särskola och grundskola.  

Informant B säger om bilden av sig själv “ ja den förändras ju, man lär sig nya grejer varje dag..man 

blir mer erfaren och mer kunnig”.  Hen delar med sig av erfarenheten från grundskolan, som hen 

upplevde som mycket negativ. 
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Christina: Vad skulle du säga själv skiljer dig från de andra, som inte går här…. ? 

B: ja de får ju mindre hjälp, de får de ju, och jag har ju gått i vanlig klass, och jag  

vet hur svårt det var..det var riktigt svårt..det var det..man fick ingen hjälp alls..man  

räckte upp handen men det kom inga lärare (...) det var fruktansvärt alltså.. 

 

På samma tema- erfarenheter från grundskolan- uttrycker informant E liknande erfarenheter. Hen 

upplevde att grundskolan inte gav det stöd hen behövde för att utveckla sina kunskaper. Hen säger: 

 

Christina:(...) och hur känns det nu att studera, så här mitten av utbildningen? 

E: ja men det känns bra.. men i grundskolan, jag trälade ju med läxorna, jag 

Mådde så dåligt, jag fattade ingenting jag skrev ned hundra gånger, du vet, med  

orden för jag fattade ingenting, men nu har jag fått hjälp att plugga på ett bättre sätt  

så att jag tar in, och det är mer roligare liksom 

 

Sammanfattningsvis om kategorin Erfarenheter för livet rapporterar informanterna att 

yrkesutbildningen på olika sätt förändrar bilden man har av sin förmåga att lära nytt och svårt, och hur 

denna förändring påverkar vardagen. Att kunna mer om samhället gör det lättare att interagera med 

andra. Det blir lättare att påverka sitt liv. Det är viktiga kunskaper för livet. 

  

Självbild 
 

Underkategorierna är framtidstro, meningsfullhet och känsla av osäkerhet.  

Självbilden påverkas av hur man uppfattar sig själv och sin förmåga, det värde man har för sig själv 

och andra. Den styr också hur man ser på sin framtid. 

 

Framtidstro 

Informant B berättar om upplevelsen av att berätta om att utbildningen hen går är, som hen uttrycket 

det, “särskola”. Informantens handledare på praktiken hade givit hen rådet att inte alltid berätta allt om 

sig själv för personer man inte känner, i detta fallet sommarjobbande skolungdomar. 

 

B:...men det var några av de jag gjorde det för , men de tyckte inte att det var fel att  

jag gick i särskola så de sade ingenting.. 

Christina: Nej, vad bra. 

B:.Och de tyckte inte att jag skulle skämmas över det 

Christina: Nej.. känns det bra? 

B: Ja det gör det..men det är en såhär otäck känsla när man ska berätta det.. 

Christina: jag förstår det.. 

B: ..det är jätte otäckt..det är värsta frågan man kan få..eller värsta..men när man 

får den frågan får jag panik liksom.. 

Christina: Men nu gick det ju bra att berätta- vad kan du ta med dig av det? 

B: ehh..att jag löste situationen..!( skratt) ..att jag klarade av det !( skratt)  ja, och 

så kan jag ta med mig att man inte behöver berätta allt ..och så har jag lärt att man 

kan pejla frågan tillbaka..ställa frågan till dem. “ Vilken skola har du gått”? det är 

som att spela tennis eller pingis eller någonting sådant där, man ger en pass tillbaka.. 

 

Möte med nya situationer och nya människor har potentialen att omforma individens syn på sina egna 

kompetenser, och därmed hens förmåga att hantera nya situationer. Tillfälle att ta nya och andra 

initiativ och ta och få mera ansvar kan ge nya öppningar i roller och positioner. Självbilden har 

formats av den erfarenhet man har skaffat sig tidigare i livet.  
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Framtidstron formas av densamma. Om hur arbetet under sommaren, med ett större antal tillfällig 

personal, gjorde att hen vågade ta mera plats säger informant E : 

 

Jag är en helt annan person, jag har fått mer kunskap; att jag klarar det här, jag tar 

egna initiativ (...)  jag har alltid varit rädd att allt inte ska vara korrekt, jag vill att det 

ska vara bra och att ingen skall bli arg på mig..så har jag känt , men det har  jag 

släppt nu 

  

Informant E berättar också att hen var osäker på om hen skulle klara av att studera med tanke på sina 

inlärningssvårigheter och på frågan “kan utbildning förändra bilden man har av sig själv?” svarar hen: 

 

Ja, det tror jag verkligen, för jag tänkte liksom inte ..jag hade det väldigt svårt i 

skolan som sagt, med inlärning och så där, och jag trodde liksom inte att jag skulle 

klara det här, men det känner jag liksom att jag gör..  

 

På frågan om utbildningen påverkat något i informantens liv svarar informant E att hen upptäckt att 

hen “klarar ett vanligt jobb”, och att handledaren på arbetsplatsen varit ett stort stöd och att 

utbildningen givit nya förhoppningar inför framtiden: 

 

.. ja, det har det gjort, jag har visat att jag klarar liksom...bara för att jag har ett handikapp 

ska jag inte tro att jag inte klarar ett vanligt jobb som alla andra för så har jag ju tänkte 

vet du ..och så har  jag en handledare som är helt fantastisk,  hon stöttar mig, och hon 

säger att “ bara för att du handikapp är du inte en dålig människa” ..hon är verkligen 

positiv..det är fantastiskt..(...) 

Christina:(...) Du har ju berättat här att du har fått makt över dig själv, du har fått  

bättre integritet, du tror på dig själv mer.. vad får du för konsekvenser tänker du för  

resten av livet? 

E: jag ser ljust, en ljus framtid, att det kommer att gå bra, jag kommer att få mycket 

mer kunskap, och jag är mer engagerad nu att vilja studera vidare på KomVux, att  

utbilda mig till undersköterska efter den här utbildningen.. 

 

Att bli utmanad att lära i nya situationer, i långsam takt och i anpassad miljö kan ge en ny och oväntad 

syn på sin egen förmåga. 

 

Känsla av meningsfullhet  

Att utbildningen upplevs som meningsfull och har tillfört värde uttrycks av flertalet av informanterna. 

Att få en plats i ett socialt sammanhang ger en känsla av tillfredställelse och tillhörighet. Informant E 

tar upp det faktum att ta hand om äldre sjuka människor har givit hen en annan syn på livet: 

 

E: jag tänker på de människor jag tar hand om nu, de är ju i slutet av sitt liv  

liksom, och man försöker vara så professionell som möjligt , att man inte försöker  

visa om man känner sig att man ska..(paus).. och det är inte världens lättaste 

Christina: nej.. 

E: och det har gett mig väldigt mycket- att man skall ta vara på livet, och att man ska.. 

Christina: Mmm..det känns som att det är meningsfullt att vara där? 

E: Mmm 

 

Informant D tycker i samma anda att utbildningen har hjälpt hen att få ett socialt sammanhang som gör 

att hen upplever vardagen som mera meningsfull. 
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Christina: Har yrkesutbildningen förändrat bilden du har av dig själv? 

D: Jaha. man känner sig, som man säger ¨meningsfull¨ och så.. 

Christina: Kan du utveckla lite om det? 

D: ja, jag blir ju mer synlig och behövs 

Christina: Ja, och hur känns det? 

D: det känns bra..att visa upp sig och inte vara instängd 

 

Existentiella frågor väcks i samband med att mötet med andra människor i ett sammanhang och kan ge 

distans till funderingarna om det egna livet.Att själv ta plats och vara behövd och göra något för någon 

annan och att göra något för att få sina pengar upplevs som positivt och meningsfullt.  

 

Vissa informanter delger upplevelser av att ha upplevt vardagen som meningslös, då varken arbete 

eller studier tidigare funnits inom räckhåll. Informant A uttrycker att det känns bra att ha, som hen 

uttrycker det, “förtjänat “ sina pengar: 

 

A: Ja , då är det liksom så att man ..liksom..alltså, man har jobbat in det..alltså, man 

har gjort något liksom..ehh..vad ska jag säga...mmm...jag men typ att man har förtjänat 

pengarna,  jobbat in dom..eller att man har kämpat (...) Innan var det ju att man hade  

aktivitetsersättning, och då var det ju Försäkringskassan som betalade ut, och då var 

det ju ingen skola..så det är lite annorlunda faktiskt. 

 

I denna kommentar visar sig informanternas internaliserade norm att vuxna personer skall försörja sig 

själva. 

 

Känsla av osäkerhet 

Ett genomgående tema i informanternas berättelser är känslan av att vara osäker och blyg. Att få en 

plats i ett ordnat sammanhang på en arbetsplats och i en klass har för flertalet varit viktigt. 

Utbildningen har givit dem en möjlighet att i en anpassad miljö testa sina egna förmågor och utmana 

sig själva. Detta har medfört att synen på sig själv ändrats och därmed förhållningssättet till sig själv. 

Informant A beskriver hur utbildningen påverkat hen: 

 

Christina: Och om du skulle beskriva (dig själv) i mars..? 

A: Väldigt osäker ..ehh..osäker och orolig, och... vad som skulle hända, vad man skulle  

inte klara av och klara av, och att det skulle bli jätte tufft, sådana saker var det jätte mycket.. 

 i huvudet liksom 

Christina: Mmm, och nu ?(...) 

A: men jag tycker ändå att jag blivit förändrad på..ehh.. ett bra sätt, och vågar ta vissa 

val i livet..nu..som jag inte vågat göra innan (...) 

Christina: Hur har du kunnat ta de här valen då? 

A: Innan har jag inte tänkt på mitt eget bästa, vad som har varit bra för mig..bara varit 

bra för andra , eller så då.. 

 

Hen beskriver hur hens sätt att hantera sitt liv har ändrats, då hen nu vågar ta beslut gällande hens liv, 

medan hen tidigare inte tänkte på sitt eget bästa. 

 

Informant B uttrycker att hen blivit mindre blyg och mer social och vågar ta mera plats och vågar 

svara själv på frågor hen får, både i skolan och på arbetsplatsen. Det har också medfört att hen ser ett 

sätt att få mer kunskap på. 
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B: ja...nu vågar jag mer ta för mig, och svara på frågor ..ehh..jag känner att jag  

vågar säga..om du ställer en fråga så vågar jag svara på den frågan, och då kan det bli  

att jag kanske svarar fel, men jag lär mig på det jag svarat fel, och då kanske du säger  

“ Ja, men du kanske skulle ha tänkt såhär” till exempel , eller “ det var faktiskt så..” ,  

och då pratar  man igenom frågan ..och svaret en gång till..det känns väldigt bra 

 

Utbildningen har gjort att informant A och B har format en annan syn på sig själva. De hanterar 

känslan av osäkerhet på ett, för dem, nytt sätt. 

 

Det kan vara svårt att interagera med nya människor, då funktionsnedsättningen kan bidraga till att det 

blir svårt att tolka andra personers signaler. Detta kan leda till en känsla av osäkerhet i sociala 

situationer. Utbildningen har medfört att informanterna har fått lära känna nya människor. Att få 

möjlighet att lära känna nya människor har medfört att informant C blivit mer självständig och säker. 

Hen menar att det förändrat hen som person: 

 

C (...) jag kan säga att det har förändrat mig som person eftersom jag har lärt känna 

nya människor , som jag inte kände tidigare, jag är ganska blyg av mig , men jag har 

vågat ta det här steget att lära känna nya människor , jag känner mig mycket mer säker 

och självständig tycker jag att jag har blivit mer på jobbet ..och vågar ta ansvar på  

jobbet med barnen ..och jag verkligen pratar med föräldrarna också när det behövs..(...)  

och jag har ju aldrig vågat lära känna nya människor, jag är ju för blyg för det, jag är  

rädd att det skall bli fel eller att man skall göra fel eller det är väl typ det.. 

 

Att minska sin känsla av osäkerhet via en meningsfull daglig tillhörighet i en verksamhet kan skapa 

framtidstro hos informanterna. 

 

En summering av kategorin Självbild visar att då självbilden påverkas kan framtidstro och känsla av 

meningsfullhet öka och osäkerhet i sociala sammanhang minska.  

 

Självförtroende 
 

Hur självförtroendet påverkats av tidigare upplevelser är en genomgående kategori som informanterna 

tar upp i intervjuerna. Dessa upplevelser styr hur de tar sig an utbildningen på skola och på 

arbetsplatsen. Det styr även hur man interagerar i sociala kontakter och hur de ser på sina möjligheter, 

sina kompetenser och sitt eget värde. 

Informant A beskriver hur hen ser på utbildningens påverkan på självförtroendet : 

 

A: Jag har bättre självförtroende nu..jag har haft jättedåligt självförtroende och låtit 

andra bara trycka ner mig för saker, och men ..som om man inte har haft en egen vilja, 

och så där..(...) 

Christina: vad är det som har varit bra tänker du, som har stöttat ditt självförtroende? 

vad är det som gjort att du känt dig starkare ? 

A: det som har gjort mig mycket starkare är att jag har redovisat 

Christina: det har varit intervjuer du har redovisat, det har varit projektarbeten du har  

gjort, det har varit aktiviteter med klassen .. 

A: Ja! och det har jag ju typ aldrig kunnat göra tidigare! det skulle inte ha funnits på.. 

eftersom man har varit så försiktig och blyg..att man inte har vågat ta ögonkontakt och så.. 
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Christina: Ja, och på arbetsplatsen? 

A:  jo, men det är väl både personalen och vårdtagarna, att de har öppnat sig för en, att 

de ger de här vibbarna liksom “ Jag tycker om den här personen”, liksom.. och sånt 

känner man av, och det är jätteroligt. 

 

Hen säger vidare att det resulterat i att hen övat på att ta plats och, som hen uttrycker det, 

“övat på att våga lite mer”. Att våga lite mer och vara den mer erfarne när det kom in sommarpersonal 

på arbetsplatsen stärkte informanternas självförtroende.  

Informant A menar att det faktum att hen under sommaren fick ta mera plats i verksamheten i stället 

för att göra mycket kökssysslor stärkte henne: 

 

               A: ja sommarjobbarna fick ju mest vara i köket och jag fick vara ute i verksamheten, 

och då växte jag kände jag..innan var jag ju såhär nervös när jag skulle träffa de äldre.. 

då så vågade jag inte ta så mycket ögonkontakt med dem, men nu så vågar jag 

 

På frågan om hur det kändes att kunna dela med sig av sina kunskaper om verksamheten till 

sommarvikarier och sommarungdomar svarar informant F: 

 

F: det kändes roligt..de såg ju en som..en personal, i alla fall sommarjobbarna som 

är yngre än en.. 

Christina: Kan du beskriva vilken känsla man får ? 

F: Man känner sig stolt över sig själv att man kan hjälpa dem med det de frågar om 

Christina: Och om du då hade den här kunskapen, att du kunde, att du fick dela med dig 

av den kunskapen du hade .. förändrade det din bild av dig själv? 

F: det förbättrade ju självförtroendet eftersom jag inte behövde säga “ ja, jag skall 

fråga någon annan” för  jag visste att jag kunde dela med mig av vad jag kunde (..) 

 

Hen redovisar vidare att hens självförtroende stärks av när anhöriga kommer och frågar henne hur en 

vårdtagares dag varit, och hen kan ge dem uttömligt och tillfredsställande svar. 

 

På samma tema beskriver Informant E hur utbildningen påverkat hens syn på sin egen förmåga 

positivt och hen beskriver också att hen blivit mindre undvikande och öppnat sig mer i sociala 

kontakter. Vid ett intervjutillfälle uttrycker hen följande: 

  

E: ..det här har gett mig så mycket..lycka, med mycket kunskap och makt..och att 

kunna bli.. (tankepaus) 

Christina: Makt…? makt att göra... Makt över vad då? kan du förklara? 

E: Makt över sig själv..att veta att man klarar..man har får bättre..integritet ( stakar 

sig på ordet)..vad heter det?.. 

Christina: .. integritet? 

E: Ja 

Christina: Mmm..på vilket sätt känner du att integriteten har växt? 

E: Att jag tror på mig nu.. 

 

Tillsammans visar citaten i kategori Självförtroende att ett bättre självförtroende ger en förändrad 

plattform inför framtida livsval gällande både privata och yrkesmässiga frågor. Framtiden blir mer 

hanterbar, meningsfull och begriplig utifrån en ny horisont. 
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Analys av resultatets data  
 

I avsnittet nedan sammanfattas och diskuteras de olika kategorierna med underkategorier var och en 

för sig.  

 

Erfarenheter för livet 
Nya kunskaper och erfarenheter som förändrar bilden elever har av sin förmåga att lära påverkar både 

vardagsliv och yrkesliv. Utbildning, som ökar bildning, har potential att ge nya kunskaper om den 

omvärld man befinner sig i, och kan ge möjlighet att påverka sitt liv.  

Kunskaper om samhället- Bildning  

Informanter delger i underkategorin tankar om att ha fått djupare kunskap om mekanismer som 

påverkar livsvillkor för personer från olika grupper i samhället. Funderingar om möjligheten att skaffa 

egna barn efter att ha lärt mer om hur barn utvecklas blir synliga och upplevelser av vikten av att tolka 

ickeverbalt språk i samvaro med andra människor framkommer också. Dessa svar kan anses utgöra 

tecken på nyvunnen kunskap om samhället. Att bättre förstå vad som händer runt omkring i samhället, 

och att som person känna sig säkrare på sin roll i samhället ger effekter på hur man uppfattar sig själv, 

både individuellt och i interaktion med andra. Att i utbildning lära mer om dessa rådande 

kulturtraditioner och det omgivande samhället ger informanterna nya möjligheter att ta beslut om sitt 

liv och få nya och andra mål i livet. Mouwitz (2004) tar upp bildning som begrepp och skriver 

“människan blir människa genom andra människor” (s.13). Han hänvisar till Rorty som menar att  

“ bildande kunskap bidrar till att skapa samband mellan det vi redan känner till och det obekanta och 

annorlunda” (citerad i Mouvitz, 2004, s.13). Citaten om att tänka på att skaffa egna barn och att ha lärt 

om kroppsspråkets betydelse visar detta. Dessa uttalanden från informanterna kan anses utgöra utsagor 

som rör sambanden mellan det okända och det redan kända.  

Att identiteten utvecklas i interaktion med omgivningen är en central utgångspunkt i de teoretiska 

referensramarna i uppsatsen. Carlgren (2011b) anför vidare att ny kunskap förändrar individens 

relation till världen och att bildning i sig är en utveckling av förmögenheter hos individen. Hon 

relaterar till van Oers (2002) när hon skriver (s. 9): ”Det individuella medvetandet växer fram i en 

reflexiv dialog med den sociala världen” och vidare menar hon att individen genom bildning skaffar 

sig ökade möjligheter att relatera till det allmänmänskliga, som i detta fall representeras av de rådande 

kulturtraditionerna. Informanten som uttrycker tankar om att ha fått djupare kunskaper om samhället 

visar denna erfarenhet.  

 

Vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar har många gånger dessutom liten eller ingen 

erfarenhet av att ha fått möjlighet att i arbetslivet lära sig mer om samhällets normer och värderingar. 

Därmed saknar de ofta en viktig pusselbit till att förstå sin omvärld. Yrkesutbildning kan ge både en 

viktig arbetslivserfarenhet och en socialisering in en vuxenvärld som annars varit svåruppnåelig.  

I yrkesutbildning ges en möjlighet för individen att utveckla viktiga teoretiska kunskaper för att stärka 

deras kunnande, både i vardagsliv och i yrkesliv. Det får betydelser för hens bild av sin egen förmåga. 

Svaren informanterna ger visar att yrkesutbildning har potential att ge elever en ny syn på den sociala 

interaktionens dimensioner, arbetslivets oskrivna regler och att ge dem en ökad insikt i arbetslivets 

villkor. Det har också möjlighet att ge eleverna en ny syn på det samhälle de lever i, på sig själva och 

sina förmågor.  
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Påverka sitt liv   

Informanterna uttrycker nyfunnen erfarenhet av att ha lärt sig att uttrycka sig och delta i social 

samvaro. De har också lärt det allmänmänskliga i att alla gör misstag- inte bara de själva. De delger 

också hur de fått lära mer om sin hälsa och hur den påverkas av livsstil, vilket förändrat det sätt de 

själva väljer att leva. 

  

Informanternas yttranden kan förstås som en aspekt av nyttan av att frångå den traditionella synen på 

elevernas begränsade förmåga av att lära nytt och svårt, som funnits i utbildning för målgruppen. 

Utbildningen har potential att utmana både elevernas syn på sin förmåga.  

 

När elever upplever att de fått en ny möjlighet att påverka sitt liv kan det tolkas som att en förändring 

skett i komponenten ”hanterbarhet” i begreppet KASAM (Antonovsky, 2005).  Om synen på förmågor 

hos vuxna personer med utvecklingsstörning kan ändras bland samhällets aktörer, på bred front, kan 

en ny möjlighet att ta del av vuxenvärlden öppna sig för individer, som annars många gånger inte ser 

en framtid där de kan påverka sitt eget liv eller utvecklas, såväl personligt som inom arbetslivet. 

 

Utbildningserfarenheter   

Informanterna uppger att de lärt sig lära, både praktiskt och teoretiskt, och att de nu själva tror på att 

de kan plugga. Sättet att lära på utbildningen har gjort att ny kunskap kunnat växa fram. 

Resultatet i studien visar att när utbildning kan erbjuda möjligheter att öka sin bildning, och därmed 

stärka sin position i samhället, blir aktörskapet produktivt och omformande. Utbildning kan ge en mer 

positiv syn på framtida möjligheter att lära nytt och studera vidare. Assarson (i Helldin & Sahlin, 

2010) menar att individen är en aktör i de lärsituationer som tillhandahålls och att individen interaktivt 

formar och omformar sig beroende på vilka möjligheter som erbjuds. Detta rapporterar informanterna 

om i utbildningserfarenheter från särskolan, där de många gånger inte haft läxor eller behövt plugga 

eller redovisa sina kunskaper. De talar om hur de förmågor de hade när de studerade tidigare inte 

tolkades eller togs tillvara. Mead (1976) slår fast att en bildningsprocess inkluderar värdering och 

bedömning. När eleverna, i en professionell kontext, får många tillfällen att göra personliga 

ställningstaganden så skapar de ny kunskap och nya kompetenser framträder. 

Att lära sig ställa meningsfulla frågor kräver en aktiv tankeprocess och detta skapar en dynamik 

mellan kognitiv och personlig utveckling, menar Arevik & Hartzell (2007). Resultatet visar att det kan 

anses lämpligt att både designa undervisning och lärsituationer som tillvaratar elevers nyvunna 

kunskaper på ett flertal olika sätt. Det blir avgörande hur undervisningen läggs upp, vilka lärsituationer 

och lärmaterial som erbjuds eleven och hur de nyvunna kunskaperna uppmärksammas. Det blir också 

relevant hur eleven ges möjlighet att befästa dessa kunskaper vidare.  

Nielsen (2014) talar om lärandet som icke-endimensionellt, och menar att känslomässiga aspekter är 

av avgörande betydelse för att lärande skall ske.  En för målgruppen anpassad utbildning har 

potentialen att utrusta eleven med kompetens att använda begrepp, tankesätt och vedertaget bruk av 

dessa. De kognitiva redskapen, idéerna, teorierna och begreppen som finns i samhället, och i den 

aktuella verksamheten där praktiken görs, gör individen till sina genom sin individuella och personliga 

strävan att skapa gemenskap.  

 

 



25 

 

Självbild  
Självbilden påverkas av om man upplever att vardagen tillför värde och upplevs som meningsfull. 

Självbilden styr vidare hur säker man känner sig i sociala sammanhang, och vilken framtid man kan se 

för sig själv.  

 

Framtidstro  

Informanterna uttalar hur de fått en tro på sin förmåga att lära nytt och hur de vågar ta mer plats i 

sociala sammanhang med andra människor i och med utbildningen. Att även lära mer om sociala 

spelregler gör att man känner en tillförsikt till sin egen förmåga att interagera med andra.  

Känsla av stigma utifrån samhällets syn på gruppen vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar 

kan medföra skam och då använder personerna sig av strategier för att dölja det som upplevs som 

stigmatiserande. Deras handlingar påverkas således av hur de uppfattar samhällets syn på intellektuell 

funktionsnedsättning (Goffman, 1972). I underkategorin Framtidstro, där informant B resonerar kring 

hur hemskt det är att berätta att man gått i särskola, visar på just detta. Det kan förstås som att hen 

internaliserat samhällets syn på funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, men under utbildningen 

lärt ett nytt sätt att parera denna fråga, om hens tidigare skolgång, som hen fruktar så att svara på.   

Resultatet i studien visar att informanterna upplever att deras självbild stärkts under utbildningen och 

att de fått en ny och mer positiv syn på sin förmåga att lära och interagera med andra, både på praktik 

och i skola. Vikten av att få möjlighet att lära mer om vad som pågår i samhället och om mekanismer 

som påverkar samhälleligt liv, för att kunna göra kloka val och interagera i samhället, framträder i 

svaren. Utbildningen har möjlighet att ge eleven en bild av sig själv som en person som vet hur man 

interagerar med andra i sociala sammanhang och som en person som kan lära nytt, med nya 

människor, i nya miljöer. En självbild som kunnig vuxen kan växa fram. Detta ger också en ökad 

framtidstro. Sett i relation till att Giddens (1991) teori om kolonisering av framtiden kan detta ses som 

att eleverna själva börjar kunna se en möjlighet att planera för sin framtid.  

Känsla av meningsfullhet  

Det som framgår av informanternas berättelser kan förstås som att de upplever att utbildningen har 

varit ett tillskott i livet som ger mening i vardagen och ger en möjlighet till en ny syn på sin framtid. 

Informant E:s tankar i kategori Självförtroende om hur utbildningen givit hen, som hen uttrycker det 

“ makt över sig själv”. Att också få en möjlighet att känna att den insats man utför är meningsfull för 

andra, och dessutom genererar en lön, är en faktor som tillför värde till vardagen. Den vuxne eleven 

har internaliserat samhällets syn på vuxenlivets förväntade lönearbete (Mead, 1976). En informants 

reflektion om att inte längre känna sig instängd och att vara glad över att få visa upp sig kan ses som 

exempel på detta. 

Känsla av ökad säkerhet och styrka 

Osäkerheten kring den egna förmågan tenderar resultera i undvikande beteenden och osäkerhet i 

sociala sammanhang. Informanter visar hur utbildningen har givit styrka att ta för sig mera och besluta 

om val i livet som förut tedde sig oviktiga att ta för egen del. I citaten berättar informanter att de nu 

vågar svara på frågor och vågar lära känna nya människor.  

 

Vi får också ta del av känslor av att ha blivit mer självständig på arbetsplatsen. Denna nyvunna styrka 

kan anses utgöra en viktig beståndsdel i att kunna utveckla säkerhet inför den egna förmågan och öka 

känslan av egna värdet. 
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Hundeide (i Dysthe, 2003) diskuterar elevens roll som medskapare i synen på vilka möjligheter och 

resurser en person anser sig ha, och att detta sker när elevens kunskaper så småningom har ökat och 

elevens syn på sina resurser och möjligheter sakta förändrats. Detta gör också att denne kan skapa en 

förståelse för sina egna möjligheter.  

 

Självförtroende  
Självförtroendet påverkas av de erfarenheter man haft tidigare i livet. Det påverkar hos var och en 

både det privata livet och arbetslivet. Vi får ta del av informanternas berättelser om en ny känsla av 

stolthet och känsla av bemäktigande.   
 

Hur gott självförtroende vi har får konsekvenser för hur vi uppfattar oss själva i relation till andra och 

till vår egen förmåga. Lisbeth Olsson (2008) redovisar i sin avhandling hur vuxna elever med 

utvecklingsstörning har erfarenheter av att vara oförmögna att handla men också att de känner rädsla 

att fråga om hjälp. Hon beskriver det dåliga självförtroendet som en självuppfyllande profetia ( s.235):  

” The negative selfevaluation is expressed in negative metaphors of own thinking as a self fullfilling 

prophecy” och hon fortsätter ” There are detrimental effects of negative experience/emotions(…) ”.  

Genom att i en anpassad miljö få pröva sina förmågor kan självförtroendet stärkas, identiteten 

omformas och välmåendet öka.  

Diskussion  
Diskussionen inleds med en vidare analys av yrkesutbildningens implikationer för fenomenet identitet 

för målgruppen. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

I studien framträder i informanternas berättelser som anknyter till Giddens (1991) tankar kring 

behovet hos individen att öka sin kunskap om omvärlden för att kunna förhålla sig reflexivt till sin 

omvärld, och med större säkerhet kunna se konsekvenserna av sin livsval. Genom att bli erbjuden 

möjligheter att utveckla nya erfarenheter och kunskaper får den enskilde möjlighet att öka 

medvetenheten om vikten av att utvidga sin kunskap, och vidare att forma och omforma sin identitet. 

Denna nya erfarenhet har potential att ge informanterna en plattform för att, som Giddens uttrycker 

det, ”kolonisera sin framtid”, dvs planera sitt liv. Att kunna planera för sin framtid gör att framtiden 

kan upplevas som mera säker.  

 

Att kunna välja vilken identitet man antar i en viss situation ger också en större repertoar för den 

enskilde att presentera sig reflexivt i samspel med sin omvärld, och det ger också en mer meningsfull 

identifikation i relationer till andra (Jenkins, 2008). En internaliserad bild av hur vuxenlivet skall se ut 

framträder hos informanterna vilket kan ses som en form av den generaliserade andre (Mead, 1976). 

Den bilden har påverkats av hur den enskilde uppfattat synen på sin person ifrån andra och samhället. 

En sådan internaliserad norm som finns i samhället är att arbetande människor, som försörjer sig själva 

genom lön, bidrar till samhällsbygget. Att ha ett yrke är att vara kunnig inom något. Att bli bemött 

som kunnig gör att individen internaliserar den bilden av sig själv i stället för bilden som okunnig, då 

de kunskaper man besitter efterfrågas och blir användbara och meningsfulla i den verksamhet man 

arbetar i. I dagens samhälle, och yrkesliv, ställs krav på en aktiv och deltagande samhällsmedborgare, 

exempelvis att ha kunskaper i att kunna skriva, ha datakunskaper, och att dessutom kunna 

kommunicera, arbeta självständigt och kunna värdera sitt arbete och sin insats som helhet. 
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Dessa krav relateras inte alltid tydligt i kunskapskraven i kurserna i utbildningen, men bör ändå vara 

bärande för att ge eleven en starkare grund att stå på när utbildningen är slutförd. Dessa kunskaper är 

ofta en viktig del i yrkespraxis (Skolverket, 2007). Det betyder exempelvis att eleven kan läsa och 

förstå instruktionsmanualer, eller innehållsförteckningar, eller att eleven kan skriva en egen instruktion 

till ett givet moment. Det kan dessutom betyda att eleven kan räkna ihop mängd och värdera innehåll i 

en vätskelista (i vårdarbete) eller vid beställning av artiklar via hemsidor (barnomsorgen).  

 

I enlighet med skollagens skrivningar (2010:800; 21 kap, § 2) skall vuxna personer ur målgruppen ges 

möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser, med målet att ställningen i relation till 

arbetsmarknaden skall stärkas och den personliga utvecklingen skall främjas. Ur ett etiskt perspektiv 

är det viktigt att vi inom vuxenutbildningen har en syn på utbildning som präglas av en demokratisk 

människosyn och allas lika värde. Detta innebär att personer med utvecklingsstörning skall bli bemötta 

på ett likvärdigt sätt och ges lika möjligheter till vidareutbildning som övriga vuxna befolkningen. 

Innehåll och lärmaterial och pedagogiskt stöd behöver anpassas för att målet med skollagens 

skrivningar skall uppnås. 

Vidare är det viktigt att den enskilde får möjligheter att ta igen de kunskaper de många gånger gått 

miste om genom att gå i särskola, vilken traditionellt sett haft lågt kunskapsfokus (Berthén, 2007). 

Olsson beskriver sin syn på lärande för målgruppen med orden: 

” My preunderstanding of learning difficulties rests on assumptions that  

intelligence is not a static phenomenon possible to measure in tests and computed 

into an intelligence quotient but rather dependent on mediation and relation  

between the learner and the Other, in this case I as teacher/psychologist”  

(Olsson, 2008, s.103)  

Författaren menar att inlärningssvårigheter är beroende av omgivningen och på vilket sätt som 

individen möts och får möjlighet att lära. 

 

Organisationen av utbildning i parallella skolformer - grundsärskola och grundskola, 

gymnasiesärskola- gymnasium och Särskild utbildning för vuxa och KomVux- har kritiserats för att 

den låser fast subjektet med intellektuella funktionshinder till positioner som relaterar till 

funktionshindret snarare än till individen (Lundgren, 2013). Vore utbildningssektorn arrangerad på ett 

sätt där personer med generella inlärningssvårigheter kan möta utbildning inom ramarna för 

grundskola-gymnasieskola-KomVux, skulle det separata inte definiera dessa personer. Personer med 

utvecklingsstörning skulle kunna vara en inkluderad grupp i skolformerna grundskola-gymnasieskola-

KomVux, och undervisningen  för dessa elever skulle bedrivas med specialpedagogiskt stöd och med 

anpassade lärmaterial och anpassade lärsituationer, utifrån de ämnesplaner som utgör grunden för 

elever i särskola och inom särskild utbildning för vuxna. Lundgren beskriver det som att eleverna 

skulle vara “ delar i sociala helheter”.  Hon beskriver vidare som problematiskt hur samhället ser på 

personer med intellektuell funktionsnedsättning som subjekt: 

“Små möjligheter att gå vidare till yrkesutbildning eller annan typ av högre utbildning 

och begränsade valmöjligheter på arbetsmarknaden är delar i subjektsskapandet av  

intellektuella funktionshinder. Det accepteras exklusivt för personer med diagnosen 

utvecklingsstörning, vilket kan förstås som att en sanningseffekt som gruppidentiteten  

bär med sig är att behov och livsstil kan homogeniseras på ett sätt som skiljer sig  

från behov ” (Lundgren, 2013, s.30) 
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Här blir delaktighetsperspektivet framträdande. Med inkludering och demokrati för målgruppen som 

uttryckt i Skollagen (2010:800; 21 kap, § 2), i Socialtjänstlagen (§ 1) och i Läroplanen för 

vuxenutbildningen (SKOLFS 2102:101) finns det ett ytterligare behov att undersöka hur 

yrkesutbildning, med för målgruppen anpassat stöd, påverkar vuxna elevers syn på sig själva och sina 

förmågor.  

I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori (1979) talas om de olika mikrosystemens betydelse för 

individens livsituation och därmed identitetsutveckling. Detta framstår som relevant för att identifiera 

potentialer i yrkesutbildning för målgruppen. Tillhörighet till yrkesutbildning inom särskild utbildning 

för vuxna, där pedagogiken är anpassad och en fast praktikhandledare som genomgått 

handledarutbildning avsedd för målgruppen vuxna med inlärningssvårigheter, kan ge en övergång till 

närmiljöer (mikronivåer) som på ett positivt sätt stödjer och stärker identiteten. Eleven kan bygga på 

sina starka sidor och få stöd när den bygger upp de som är något svagare. Citatet om att hur elever kan 

befästa kunskaperna både praktiskt och teoretiskt och citatet om hur det blivit roligare att lära visar hur 

anpassade studier kan underlätta inlärningen. Detta kan förstås som att nära samarbete mellan skola 

och arbetsplats gynnar inlärning för elever ur målgruppen. Praktiken i den undersökta verksamheten 

försiggick 3-4 dagar /v under minst 9 månader, vilket gör att lärandet och byggandet av en förändrad 

bild av sig själv och sitt kunnande kan utvecklas över tid.  

Hur väl de olika mikrosystemen i mesosystemet samverkar ger effekt på hur stödjande hela 

studiesituationen är för den vuxne eleven. Denna samverkan får betydelser för identiteter. Hur eleven 

kan få hemliv, praktik och skolarbete att fungera som en helhet och hur dessa upplevs påverkar alltså 

hur eleven upplever sin studiesituation. Informanternas berättelser om vikten av stöd från handledare 

och personal på arbetsplatsen och hur lämaterial och undervisningsdesign hjälpt dem öka sin kunskap 

visar på vikten av att få de olika mikrosystemen att samverka och fungera tillsammans. Samhällelig 

ideologi och rådande pedagogik påverkar eleven på makro och meso nivå, genom att kulturella och 

ideologiska värderingar överförs till eleven och genom politiskt fattade beslut (Bronfenbrenner, 1979). 

Samhällets olika aktörer behöver se möjligheten och nödvändigheten för vuxna personer med 

intellektuell funktionsnedsättning att lära användbara kunskaper (i detta fall specifika yrkeskunskaper 

och allmänna samhällskunskaper), kunskaper som ger möjligheter för individen att bli en integrerad 

samhällsmedborgare. 

I relation till begreppet KASAM (Antonovsky, 2005) kan en ökning av självförtroendet ses som att när 

en eller flera av de i begreppet ingående komponenterna begriplighet, känsla av meningsfullhet och 

hanterbarhet förändras, så kan även självförtroendet förändras. En ökad förståelse för skeenden i 

vardagen man upplever, oavsett om det är i den yrkesmässiga eller privata vardagen, kan förstås som 

att komponenten ”begriplighet” i begreppet KASAM har påverkats. Ökar begripligheten för det man 

upplever i livet påverkas ens KASAM positivt. ”Känsla av meningsfullhet” är den andra komponenten 

i begreppet KASAM. När en person hittar mening och värde i sin vardag så upplever hen sin situation 

som värd att investera sin energi och sitt engagemang i. Den tredje komponenten ”hanterbarhet” 

påverkas av hur man uppfattar att man kan göra något åt den situation befinner sig i. Studien pekar 

mot att en utbildningspraxis där eleverna görs delaktiga i sitt lärande, gör att de utvecklar en, för vissa, 

nyvunnen förmåga att bedöma sin egen prestation och sitt eget lärande. Detta har potentialen ge 

eleverna grunden till att bygga upp tillit till sin egen förmåga som lärande vuxen. Detta kan också i 

slutändan utveckla deras yrkeskunnande och ger möjlighet till lärande, personlig utveckling och en 

meningsskapande gemenskap  
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Implikationer för specialpedagogisk praktik och forskning  

Studien kan anses ha specialpedagogisk relevans genom att undersöka på vilket sätt yrkesutbildning 

kan påverka identitet för målgruppen vuxna personer med utvecklingsstörning.  

Personer med utvecklingsstörning har många gånger en begränsad förmåga till överblick, snabba 

beslut och flexibilitet som ofta krävs idag, oavsett arbetet och bransch. Olika branscher efterfrågar 

olika distinkta kunskaper. Å ena sidan skall utbildningen avpassas utifrån elevens individuella 

förutsättningar, å andra sidan skall branschernas kunskapskrav vara styrande. Pedagogiken behöver 

således utvecklas i båda dessa riktningar. Yrkesutbildning för målgruppen har potential att bidra till att 

successivt bidra till att bygga upp och/eller omforma vuxna elevers självbild och självförtroende, om 

den sker i nära samarbete med alla inblandade aktörer. Detta innebär att de som arbetar i 

yrkesutbildning kan ha en stor roll i att skapa goda processer som gör att eleverna lär sig relevant 

yrkeskunskap och ökar elevens delaktighet i samhället vilket i sin tur kan möjliggöra att de växer som 

människor, både som individer och som medborgare i samhället och som sociala kulturvarelser. 

 

Att stödja demokratiska processer i skolan, och arbeta med forskningsmetoder som underlättar sociala 

förändringar, speciellt för grupper som redan är marginaliserade är en del av den politiska 

dimensionen av aktionsforskning menar Noffke (2011). Genom att denna studie visar på vad eleverna 

själva upplever påverkar deras syn på sig själva och sina framtida möjligheter, kan kunskapsfältet 

vidgas i relation till identitet, självbild och självförtroende i utbildning för vuxna personer med 

utvecklingsstörning. Resultatet kan bli en grund för fortsatt forskning om yrkesutbildning för 

målgruppen. Det kan också ge vidare kunskap om didaktiskt möjliga vägar att befästa och vidga 

elevers kunskaper för att stärka både elevernas personliga utveckling, deras kunskaper om arbetslivets 

dimensioner och deras ställning på arbetsmarknaden. Genom att tala med eleverna i relation till 

självbild och identitet vidgas också deras egen syn på sin egen person och vad som påverkar 

densamma.  

Förslag till fortsatt forskning 

Yrkesutbildningen har möjlighet att stödja eleverna att utveckla de relationella kompetenser som rustar 

eleverna för yrkeslivets krav. Gougoulakis & Christie (2012) menar att det behövs en fungerande 

samhällelig infrastruktur för att detta skall fungera, med bl.a ekonomiska ersättningsmöjligheter vid 

studier, och insatser riktade för att fånga upp målgruppen. Idag är finansieringen av studier inom 

särskild utbildning för vuxna ett orosmoment för många av eleverna. Studier inom denna skolform 

berättigar inte till lån eller bidrag via CSN. Vissa elever är berättigade till korttidsbidrag för studier 

från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Fortsatt forskning skulle kunna undersöka hur väl 

olika befintliga finansieringsmöjligheter fungerat vid studier för målgruppen. Både för att göra en 

genomlysning hur olika kommuner möjliggjort studier för vuxna elever ur målgruppen, men också för 

att utvärdera befintliga modeller.  

 

Som Skolagen fastslår: “ Vuxna med utvecklingsstörning skall stödjas och stimuleras i sitt lärande och 

ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets och 

yrkeslivet, samt främja sin personliga utveckling” ( 2010:800; 21 kap, § 2).  

 

Kan en anpassad yrkesutbildning för vuxna med utvecklingsstörning ge eleven möjlighet att göra just 

detta?     
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Metoddiskussion 
Under intervjuerna tolkade jag de svar som informanterna gav och ställde följdfrågor. Min 

förförståelse som lärare för målgruppen hade jag stor nytta av här, då jag hade erfarenhet av vad som 

kunde vara svårt och ovant för vuxna elever med utvecklingsstörning att diskutera och uppfatta. Det 

fanns en risk för ett förgivettagande i mina tolkningar av informanternas utsagor, genom den tysta 

kunskap min erfarenhet innebar.  

I analysen av det empiriska materialet tolkade jag genom att jag valde ut kategorier och 

underkategorier som belyste aspekter på formandet av identitet, men samtidigt värnade informanternas 

integritet, då de öppenhjärtigt talat med mig som intervjuare.  

I en fenomenologisk ansats kan forskare och informant tillsammans i intervjusituationen upptäcka och 

utforska ny kunskap, tillsammans. Informanten kan bli uppmärksammad på en företeelse hon/han inte 

uppmärksammat innan, och nu tillsammans med forskaren, i intervjusituationen, börjar nysta upp 

trådarna däri. Operationaliseringen av begreppet “identitet” som gjordes genom att tala om ” bilden av 

dig själv”, ”synen på dig själv” och ” beskriva dig själv” gjorde det mer sannolikt att få fram relevanta 

svar. Detta förfarande skulle kunna uppfattas som ett trovärdighetsproblem genom att validiteten och 

reliabiliteten skulle kunna minska. Å andra sidan skulle användandet av termer, som av informanterna 

upplevs oklara och svåra att förstå, ge bristande trovärdighet då svaren skulle bli mer svårtolkad.  

 

Brinkman & Kvale (2014) uttrycker det så att författaren “ skapar en särskild syn på verkligheten” 

(s. 322). De menar vidare att validiteteten påverkas av hur väl underbyggd de teoretiska antagandena 

är och hur adekvata intervjudesign och intervjufrågorna är. En valid forskning skall “ göra gott, den 

ska producera kunskap som är till nytta för människor och samtidigt minimera de skadliga 

konsekvenserna “ (s. 298). Reliabiliteten, menar Brinkman& Kvale (2014) handlar bl.a om frågan om 

ett resultat kan reproduceras av någon annan, vid en annan tidpunkt och om andra forskare skulle dra 

samma slutsatser med de resultat som författaren kommit fram till. Det handlar även om huruvida 

informanterna “ kommer att ge olika svar till olika intervjuare (s.295). Resultatet kunde alltså påverkas 

av hur jag som intervjuare hade ställt frågor, så att de inte blev ledande, och i analysen kunde resultatet 

påverkas av hur jag som forskare kategoriserat informanternas svar. 

I aktionsforskning ingår momenten planera (lärare och forskning samarbetar), agera (man prövar olika 

utformningar av undervisningen), observera (teori och praktik påverkar varandra i efterföljande 

förlopp) och reflektera (utvärdering av det uppkomna resultatet i studien). Denna studie kan till viss 

del sägas innehålla dessa moment. Planeringen gjordes innan utbildningens start med didaktiska 

diskussioner i yrkeslärarlaget, agerandet har skett kontinuerligt i mötet och interaktionen med elever 

och praktikhandledare där lärare lär av handledare/elever och handledare/elever lär av lärare. 

Observationen har här bytts ut till intervjuer, då observation på elevernas praktikplatser skulle vara 

praktiskt svår att genomföra. Intervjuer gav också större möjlighet att identifiera hur informanterna 

upplevde utbildningens påverkan på deras syn på sig själva. Reflektionen kan ses som denna studies 

diskussion och sammanfattande reflektion. Resultatet av studien blir ett redskap att använda i den 

fortsatta verksamheten och forskning kan på så sätt öka kunskapen om målgruppens erfarenhet av 

studier och ge ett värdefullt tillskott till kunskapsområdet.   
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Diskussion kring etiken i studien 

Jag hade att ta hänsyn till det faktum att jag var en av lärarna för de vuxna eleverna som också var  

informanter i studien.  

 

Detta gjorde att informanterna kunde sägas vara i en beroendeställning till mig som lärare/forskare 

(Vetenskapsrådet, 2010).  Detta kunde komma att visa sig i svaren informanterna gav. Jag hade hela 

tiden i åtanke frågan “säger eleverna det de tror att jag vill höra, eller det de verkligen tycker?” Å 

andra sidan hade vi en relation som också skulle kunna bidra till att informanterna vågade öppna sig 

inför mig som forskare på ett sätt som kanske inte skulle skett inför en okänd person.  

Jag valde att inte ta bort talspråkliga uttryck i transkriptionerna av  intervjuerna, då jag upplevde att 

just dessa uttryck, såsom suckar och verbala uttryck som uttrycker tvekan, tillförde information om 

elevernas  tankeprocess i svarsituationerna. Jag var dock hela tiden medveten om att det fanns en risk 

att dessa talspråkliga uttryck skulle kunna påverkar hur informanterna och deras svar uppfattas. 

Själva intervjusituationen, att bli tillfrågad om ens egna åsikter och tankar i ett ämne/en fråga var en 

delvis ny upplevelse för informanterna, vilket var en faktor som i sig kunde bidra att stärka 

informanternas självbild, oavsett hur resten av utbildningen upplevts. Det i sig kunde utgöra ett etiskt 

dilemma, då informanternas upplevelse av att ombedjas ge meningsfulla bidrag till denna forskning 

skulle kunna påverka svaren om hur man upplever utbildningen i stort. Jag som intervjuare blev s.a.s 

en del i informanternas upplevelse att utbildningen, en del av deras livsvärld. 

Det var viktigt för mig att informanterna var medvetna om det frivilliga i deras medverkande i studien. 

Jag ville att deras deltagande skulle bemäktiga dem. Att utveckla denna egenmakt, och graden av 

densamma, kan ses som hur man upplever vilka resurser man upplever sig ha och vilken 

handlingsförmåga man ser sig själv besitta (Larsson, 2007).  Jag ville också göra dem medvetna om 

den stora och avgörande betydelse deras medverkande i studien hade för att de överhuvud taget skulle 

kunna genomföras. Noffke (2009) menar att ett frigörande, emancipatoriskt, perspektiv framträder i 

aktionsforskning.  Att forskningen blir ett redskap för social kritik, förändring och förbättring. Detta, 

anser Noffke, är viktigt i en utbildningsverksamhet som skall delta i att utveckla goda 

samhällsmedborgare.  

Några av informanterna uttryckte efter intervju 1 och 2 en förväntan över kommande intervjuer. 

Studien i sig kan sägas ha givit dem en känsla av att vara del i något större och framåtsyftande.  
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Bilaga 1.   

Intervju 1- initial studie 

- Sekretess- inga namn, adresser, bostadsorter kommer att uppges. Utbildningsformen yrkesutbildning 

inom Särskild utbildning för vuxna kommer att anges. 

- Rätt att säga nej- avbryta intervju 

- Intervju spelas in för att kunna skrivas ut i sin helhet när Christina börjar analysera det ni 

informanter sagt 

-Intervjuerna kommer inte att användas till något annat än just uppsatsen 

Vad var dina förväntningar på yrkesutbildningen innan du började? 

Vad tänkte du att studierna skulle ge dig? 

Hur såg din bild ut av dig själv som vuxenstuderande elev? 

Funderade du över hur yrkesutbildningen skulle kunna påverka ditt liv? 

Kan studier förändra bilden man har av sig själv tror du? 

Har du funderat över hur studier kan komma att förändra bilden du har av dig själv? 

Om du svarar ”ja”, beskriv på vilket sätt du tror att den bilden kan förändras. 

Kan du ge en bild av hur det känns att gå yrkesutbildning nu i början av studierna? 

Intervju 2   

- Sekretess- inga namn, adresser, bostadsorter kommer att uppges. Utbildningsformen yrkesutbildning 

inom Särskild utbildning för vuxna kommer att anges. 

- Rätt att säga nej- avbryta intervju 

- Intervju spelas in för att kunna skrivas ut i sin helhet när Christina börjar analysera det ni 

informanter sagt 

-Intervjuerna kommer inte att användas till något annat än just uppsatsen 

Vad är dina förväntningar på de fortsatta studierna på utbildningen? 

Vad tänker du att de fortsatta studierna ska ge? 

Har förväntningarna förändrats? 

Hur är din bild av dig själv nu som vuxenstuderande? 

Har den förändrats? 

Har studierna påverkat något i ditt liv? 

Har något av följande påverkats av dina studier? Om ”ja”, beskriv på vilket sätt.  

  

a) Känsla av att ha en meningsfull vardag 

b) Känsla av att ha en tillhörighet                                                                   

c) känsla av att kunna påverka ditt liv 

Har verksamheten under sommaren på din arbetsplats, tillsammans med vikarier och ungdoms-

sommarjobbare, förändrat din kunskap och förändrat bilden du har av dig själv? 
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Om ”ja”, beskriv på vilket sätt. 

Om yrkesutbildningen förändrat bilden du har av dig själv, beskriv hur detta påverkar ditt liv just nu. 

Om ja, Vad i utbildningen upplever du påverkar detta mest? Beskriv. 

Hur känns det att studera, såhär i mitten av studierna? Beskriv 

Intervju 3 

-Sekretess- inga namn, adresser, bostadsorter kommer att uppges. Utbildningsformen yrkesutbildning 

inom Särskild utbildning för vuxna kommer att anges. 

- Rätt att säga nej- avbryta intervju 

- Intervju spelas in för att kunna skrivas ut i sin helhet när Christina börjar analysera det ni 

informanter sagt 

-Intervjuerna kommer inte att användas till något annat än just uppsatsen 

Vad är dina förväntningar på tiden som kommer efter utbildningen? 

Har förväntningarna förändrats? 

Hur är din bild av dig själv nu som vuxenstuderande? 

Har den förändrats? 

Har yrkesutbildningen påverkat något i ditt liv?   

Har något av följande påverkats av dina studier? Om ”ja”, beskriv på vilket sätt.  

 

a) Känsla av att ha en meningsfull vardag 

b) Känsla av att ha en tillhörighet                                                               

c) känsla av att kunna påverka ditt liv 

Har yrkesutbildningen förändrat bilden du har av dig själv? Om ”ja”, beskriv på vilket sätt.   

Om yrkesutbildningen förändrat bilden du har av dig själv, hur tror du det kommer att påverka ditt liv i 

framtiden? 

Kan du ge en bild av hur det har känts att studera. 
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