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Abstract 
 

 

The study is based on a qualitative method, where I, on two schools, made interviews with 

principals, guidance counselors and teacher for students with learning disability. 

The data was analysed with theorybased qualitative analysis.  

 

The purpose of the study is to examine the strategies that some schools state that they have 

with their work about the transition from school to work for students with learning disability. 

 

The result shows that both of the schools see the importance that the students develop security 

and become independent. One way is to be prepared on what is expected of them when they 

enter the working career. To prepare the students for working life, the schools focus on what 

the students need for working career. One way is to make the teaching environment so similar 

to the reality that the students will meet later on. 

 

The students participate in different extent before the placements, but both of the schools sees 

the importance in listening to the students own expectations. It is also of great importance that 

there is a close contact between the school and supervisors at the internships.  

 

One request booth the schools expresses is that they would like to have more time with the 

students out on the placements 
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Sammanfattning 
 

Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och 

yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades 

genom teoristyrd kvalitativ analys. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring sitt 

arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolans nationella program.  

 

Resultatet visar att, båda skolorna, ser det viktiga i att eleverna utvecklar trygghet och blir 

självständiga. Detta kan eleverna bli genom att förberedas på vad som förväntas av dem när 

de kommer ut i arbetslivet. För att eleverna ska vara förberedda för arbetslivet så lägger 

skolan, i sin undervisning, fokus på vad som eleverna behöver ha med sig ut i arbetslivet. Ett 

sätt är att skapa undervisning som mycket efterliknar den verklighet som eleverna sedan 

kommer att möta. Eleverna är delaktiga i olika utsträckning inför arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) men båda skolorna ser det viktiga i att ta tillvara på elevernas önskemål. Det är även av 

stor betydelse att det finns en tät kontakt mellan skolan och handledare på APL-platserna. 

  

En önskan, som båda skolorna uttrycker, är att det ska finnas mer tid till att vara tillsammans 

med eleverna på APL-platserna.  
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1. Inledning  
 

Ineland, Molin och Sauer (2013) tar upp att forskning om funktionshinder och arbetsliv är ett 

starkt eftersatt område. De menar även att möjligheten att få arbete är mycket liten för vuxna 

med intellektuella funktionshinder. Den befintliga forskningen är antingen inriktad på 

ungdomar/särskola eller på arbetsliv/arbetslöshet. Mycket få studier är inriktade på 

övergången mellan särskola och arbetsliv. Författarna tar även upp att särskolan i hög grad är 

inriktad på omvårdnad, samt att särskolan brister i kommunikativ färdighetsträning. Istället 

fokuserar man på elevens begränsningar, vilket leder till lägre krav, få utmaningar och svagare 

utveckling för eleven. Det efterlyses en skolplanering som utgår från ett livslångt perspektiv. 

Ett perspektiv som belyser möjligheter och utmaningar. Ineland, et al. (2013) menar att den 

vanligaste vägen efter särskola är omsorgsinsatsen daglig verksamhet och detta kan bero på 

att personer med utvecklingsstörning har en bräcklig tillhörighet till arbetsmarknaden. 

Författarna tar upp att riksförsäkringsverket i sin studie visat på att människor med 

intellektuella funktionshinder har arbete med lönebidrag, daglig verksamhet, skyddat arbete 

eller praktikplats. Enligt denna studie är det 1 procent av kvinnorna och 1,6 procent av 

männen som befinner sig på den öppna arbetsmarknaden. Av kartläggning som socialstyrelsen 

gjort så kan den dagliga verksamheten innefatta ett brett utbud av aktiviteter men samtidigt 

kan kommunen ha svårt att finna verksamheter som passar alla. Författarna visar på en rapport 

som arbetslivsinstitutet gjort där en viktig slutsats i rapporten är att människor med 

funktionshinder ofta ses som ett kollektiv istället för att människor betraktas utifrån 

individuell kompetens. 

I mitt kommande arbete som speciallärare, inom utvecklingsstörning, är förberedelse för livet 

efter gymnasiet, en viktig del för eleverna. Min roll som speciallärare är att tillsammans med 

eleverna lägga upp en långsiktig planering som eleven känner sig trygga i. Detta så att 

eleverna kan känna en trygghet i det arbetsliv som de kommer att möta efter skolans slut. 

Även att få förutsättningar att klara av det arbete som de önskar. 

Syftet med examensarbetet är att få en inblick i hur gymnasiesärskolans nationella program, 

kan arbeta för elevernas övergång till arbetslivet. Tanken är att studien ska ge tips om hur 

planering och undervisning kan läggas upp för mina elever.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring sitt 

arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolans nationella program. 

 

   1.2 Frågeställningar 
 Hur resonerar och organiserar, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på två 

gymnasiesärskolors nationella program, kring arbetet med elevernas övergång mellan 

skola och arbetsliv?  

 Hur resoneras det kring elevernas delaktighet i övergången mellan gymnasiesärskolan 

och arbetsliv? 
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2. Bakgrund 
 

Under denna rubrik förklaras begreppet utvecklingsstörning. Även vad skollagen och 

läroplanen tar upp om gymnasiesärskolan. Under rubriken redogörs det för studie- och 

yrkesvägledning som varje elev på gymnasiesärskolan har rätt till, arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) som ingår i gymnasiesärskolans utbildning och även arbete och samhällsliv som 

kopplas till läroplanen. 

 

2.1 Utvecklingsstörning 
 

Utvecklingsstörning innefattar en nedsättning av intelligensen i kombination med svårigheter 

att klara vardagslivet självständigt. Forskare visar att personer med en utvecklingsstörning har 

svårigheter att ta in och bearbeta information, samt bygga och tillämpa kunskap (Granlund 

och Göransson, 2011).  

Utvecklingsstörning definieras av tre kriterier där det är en IQ under 70 (Granlund och 

Göransson, 2011). De tre kriterier som måste vara uppfyllda är: A) brister i intellektuella 

funktioner som t ex problemlösning, slutledningsförmåga och planering. B) Brister i adaptiv 

funktionsförmåga där personen inte når till den förväntade nivån av personligt oberoende och 

socialt ansvarstagande, vad gäller den utvecklingsmässiga och sociala nivån för personens 

ålder. C) Brister i intellektuell och adaptiv förmåga (Stockholms läns landsting, 2015). Det 

huvudsakliga kriteriet är att personen har en betydande nedsatt intellektuell förmåga 

tillsammans med svårigheter inom adaptiv funktionsförmåga där nedsättningen ska finnas 

inom minst 2 av 11 områden. Dessa områden är: kommunikation, personlig omvårdnad, 

hushållsarbete, förmåga att använda kommunikationsmedel, social och mellan mänsklig 

förmåga, självbestämmande, akademiska färdigheter, arbete, fritid, hälsa och säkerhet. 

(Ineland, et al. 2013). Nedsättning av adaptiv förmåga och orsakerna till detta ska ha inträffat, 

enligt svensk standard, före 16 års ålder. Intelligensen antas påverka hur vi tänker, resonerar 

och löser problem. Den mäts i tester och ges en speciell poäng som kallas intelligenskvot, IQ. 

IQ handlar om hur många uppgifter personen löser under en viss tid jämfört med andra i 

samma ålder. IQ antas vara en stabil egenskap och den förändras inte över tid. Den adaptiva 

förmågan handlar om hur en person har förmågan att anpassa sig till sin vardag och att 

anpassa vardagen till sitt sätt att fungera. Anledningen till att man sätter åldern till 16 år i 

Sverige är att det ska ha debuterat innan personen träder in i vuxen ålder. Får man skador i 

vuxen ålder så har man kunskaper med sig som inte kan jämföras med personer som haft sina 

svårigheter redan från barndomen (Granlund och Göransson, 2011)  

För att se graden av utvecklingsstörning används diagnosmanualerna ICD10 och DSM5. ICD-

10 har utvecklats av världshälsoorganisationen (WHO) och enligt det systemet så är 

utvecklingsstörning en avstannad eller ofullständig utveckling av förståndet. Det innebär att 

den intellektuella förmågan, som är kognitiv och språklig, den motoriska förmågan och den 

sociala förmågan hämmas (Ineland et al. 2013). De olika funktionsnivåerna enligt DSM5 är 

lindrig, medelsvår, svår och mycket svår utvecklingsstörning (Stockholms läns landsting, 

2015). 
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2.2 Gymnasiesärskola 
 

Enligt skollagen (2010:800) ska alla ungdomar, som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp 

till gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av att de har en utvecklingsstörning, ha rätt att 

söka utbildning i gymnasiesärskolan. 

I kapitel 18, 2§ står det att: 

”Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en anpassad utbildning som ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet eller fortsatta studier samt ge dem en personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhället. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper”. 

 

Enligt läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a) ska utbildningen inom 

gymnasiesärskolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt 

deltar i yrkes- och samhällslivet. Skolan har som uppgift att förmedla kunskaper, överföra 

värden och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska även stimulera 

deras kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta 

initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eleverna ska 

även få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.  

Gymnasiesärskolans utbildning består av nationella och individuella program. Alla elever som 

tillhör målgruppen och som har sökt har rätt att tas emot på ett nationellt program inom 

gymnasiesärskolan. Har eleven inte förutsättningar att följa undervisningen på särskolans 

nationella program så ska eleven tas emot på ett individuellt program. Det finns nio nationella 

program inom gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans uppdrag är att ge utrymme för 

flexibilitet för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Genom studierna ska eleverna få 

möjlighet att stärka grunden för det livslånga lärandet och skolan ska stärka elevernas tro på 

sig själva och på framtiden. 

I skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2013b) står det, att i den information som ges till 

vårdnadshavaren och eleven är det viktigt att det framgår vad som skiljer grundsärskolan från 

grundskolan och gymnasiesärskolan från gymnasieskolan. Det är även viktigt att 

vårdnadshavare får information om vilka konsekvenser det får för barnet, på kort och lång 

sikt, att gå i särskola istället för grundskola eller gymnasieskola. En konsekvens kan vara att 

de framtida studiealternativen och yrkesvalen begränsas. Samtidigt innebär placeringen större 

möjligheter till anpassningar utifrån elevens funktionsnedsättning. När ett mottagande i 

grundsärskolan sker ska huvudmannen för utbildningen besluta om eleven ska läsa ämnen 

eller ämnesområden enligt grundsärskolans kursplaner samt ämnen enligt grundskolans 

kursplaner. 

 

2.3 Studie- och yrkesvägledning 
 

Enligt skolverkets studie- och yrkesvägledning (Skolverket, 2014) så utgör undervisning, 

information och vägledningssamtal tillsammans, den studie- och yrkesvägledning som ska 

stödja eleven i val av studier och yrken. Alla elever har rätt till studie- och yrkesvägledning 

och vägledningssamtalet ska ge stöd för elever i valsituationer. Eleven ska i samtalet få hjälp 

att formulera konkreta och uppnåeliga delmål och mål. Det ska här även läggas upp en plan 
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över hur målen ska nås och eleven ska få hjälp att följa upp och vid behov revidera planen. 

För elever inom gymnasiesärskolan så behövs information om vilka möjligheter som finns 

efter studierna och även om rätten till tillgänglighet, stöd och hjälpmedel vid studier och i 

arbetslivet. 

 ”Eleven behöver utveckla kunskaper om sig själv och att få insikter om såväl sina starka sidor som 

sidor som kan utvecklas. Utbildningen behöver ge eleven möjligheter att reflektera kring sig själv i 

förhållande till studie- och yrkesval” (skolverket; 2014, s.8.) 

Skolverket (2014) skriver att det är viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet och samhället 

i övrigt. Även bygga upp ett kontaktnät med det regionala och lokala näringslivet för att 

eleven genom skolan ska få en god bild av arbetsmarknadens efterfrågan, villkor och 

kompetenskrav. Det är viktigt att det finns en samverkan i stödet till elevens övergång till 

arbetslivet. Då det finns samverkan mellan skolan och företrädare för arbetsliv, branscher och 

utbildning kan läraren i sin undervisning ta upp sådant som har en koppling till elevens 

yrkesval.  

I Läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a) står det att skolan ska sträva efter ett 

bra samarbete med arbetslivet. Rektorns ansvar är att organisera studie- och yrkesvägledning 

så att eleverna informeras om, och får vägledning inför, de olika val som skolan erbjuder och 

även val inför framtida yrkesområde. Rektorn ansvarar även för att varje elev ska ges stöd 

inför övergången till arbetslivet. 

 

2.4 Arbetsplatsförlagt lärande 
 

Enligt skollagen (2010:800) ska ett nationellt program innehålla arbetsplatsförlagt lärande. 

Skolverket (2013c) beskriver arbetsplatsförlagt lärande (APL) som en central del i de 

nationella programmen. Det innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller 

flera arbetsplatser utanför skolan. Med APL får eleverna en möjlighet att förstå yrkeskulturen 

och bli en del av yrkesgemenskapen. Det är ämnesplanerna som styr innehållet i APL. En elev 

ska ha minst 22 veckors APL ute på arbetsplatser där den även ska ha en handledare. I 

Läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013a) står det att skolan ska ge varje elev 

stöd vid det arbetsplatsförlagda lärandet. 

 

2.5 Arbete och samhällsliv 
 

Det är skolans ansvar att varje elev efter gymnasiesärskoleutbildning, utifrån sina egna 

förutsättningar, kan använda de kunskaper som eleven tillägnat sig. Detta i samhällsliv, 

arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv. Ett mål är även att eleverna ska ha utvecklat sin 

förmåga att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv. Läraren ska i sin 

undervisning utnyttja de kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleven 

skaffat sig under utbildningen. Skolans mål är att eleven kan ta ställning till fortsatt studie- 

och yrkesinriktning av den samlade erfarenhet och de kunskaper som eleven fått under 

utbildningen. Detta självständigt eller med stöd (Skolverket, 2013c). 
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3. Teori 
 

I denna studie är ett perspektiv valt för att göra val och prioriteringar om det som studeras i 

studien. Sedan har en teori valts för att förstå de problem och fenomen som studeras. Då 

studien syfte är att se på hur skolan arbetar med övergång till det arbetsliv som tillgodoser 

elevens intresse och styrkor, så har det kommunikativa relationsinriktade perspektivet och 

Etienne Wengers teori om praktikgemenskaper valts. 

 

3.1 Kommunikativt relationsinriktat perspektiv 
 

I det kommunikativt relationsinriktade perspektivet menar Ahlberg (2015) att man studerar 

lärande, kommunikation, delaktighet och relationer på olika ansvarsnivåer och mellan olika 

aktörer inom olika sammanhang i skolans verksamhet. I fokus står inkluderings- och 

exkluderingsprocesser i skolans sociala praktik. Detta perspektiv innebär att, genom 

förändring i omgivningen, så ska man kunna ge eleven förutsättning för att nå uppsatta mål.  

Interaktionen mellan olika människor är här centralt. Lärandet utvecklas i samspel med miljön 

och uppfattas som en social process. Meningsskapandet i sociala praktiken är här kopplat 

både till de enskilda individernas kunskap och även till erfarenheter som gemensamma 

normer och värderingar ger och som utvecklas i det sociala samspelet. Delaktighet i den egna 

lärprocessen är lika viktig för studiernas framgång som delaktighet i en kompisgemenskap. 

Lärandet utvecklas även i det sammanhang som människan är en del av. Det är i den sociala 

kommunikationen som man utvecklar språk och tänkande. (Ahlberg 2015).  

 

3.2 Praktikgemenskaper (Communities of practice) 
 

Det primära fokus i denna teori är på lärande som ett socialt deltagande. Deltagande refererar 

inte här bara till lokala händelser av arrangemang i olika aktiviteter, med olika människor, 

utan till en process som är mer för att vara aktiva deltagare i samhällsgrupper och konstruera 

identiteter i förhållande till dessa samhällen. Vi tillhör alla praktikgemenskaper. Hemma, i 

skolan, i jobbet, i våra fritidsaktiviteter. Vi tillhör många praktikgemenskaper och dessa 

förändras under våra liv. Det är en väsentlig del i våra dagliga liv (Wenger, 1998). 

Ahlberg (2015) beskriver även att praktikgemenskap är en process av aktivt socialt deltagande 

och kan ses som en social teori om lärande. Här frågas vilken sorts aktivitet och vilket sorts 

deltagande som ger den rätta kontexten för att lärande ska ske. Deltagarna bidrar till det 

gemensamma lärandet med sina kunskaper och färdigheter och det är då som lärandet främjas. 

Är man en del av en sådana gemenskap så kan det innebära att man utvecklar kunnande, 

färdighet och identitet. Man kan inte skilja frågor om identitet från frågor om praktik, 

gemenskap och innebörd. 

Under teorin praktikgemenskaper valdes några begrepp ut, som anses relevanta för det som 

studeras. 
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3.2.1 Praktik (Practice) 
 

Wenger (1998) menar att begreppet praktik här handlar om en historisk och social kontext 

som ger struktur och mening till vad vi gör. I det här sammanhanget så är det alltid social 

praktik. Vi har alla våra egna teorier och sätt att förstå världen och våra samhällen i praktiken 

är ställen där vi utvecklar, förhandlar och delar dem. Praktik är en process där vi kan upptäcka 

världen och vårt engagemang i det som meningsfullt. Det innefattar vad som sägs och vad 

som inte sägs, vad som visas och vad som antas, det innefattar språket, redskapen, 

dokumenten och symboler. 

Som en aspekt i den sociala praktiken så involverar lärandet hela personen. Det handlar inte 

bara om relationen till specifika aktiviteter utan en relation till det sociala samhället. Man blir 

här en full deltagare, en medlem, en sorts person. I lärandet skapas identiteten och innebörden 

skapas i relation till gemenskapen. Aktiviteter, uppgifter, funktioner och förståelse är en del av 

ett bredare system av relationer där de har en mening. Dessa relationssystem kommer från, 

reproduceras och utvecklas i, ett socialt samhälle som är en del av ett system av relationer 

bland människor. I denna syn så innebär det att kunna bli involverad i nya aktiviteter och att 

utföra nya uppgifter och funktioner för att behärska ny förståelse (Wenger, 1998). 

 
3.2.2 Deltagande (Participation) 
 

Deltagande handlar här om en process av att delta och även skapa relationer med andra. Det 

handlar om både agerande och förbindelse. Lärandet ingår som en del eller produkt av 

deltagandet. Att lära sig, genom ett ökat deltagande i praktikområden, involverar hela 

personen. Det är en beskrivelse av den sociala erfarenheten av att leva i världen i termer av 

medlemskap i sociala samhällen och att vara aktivt involverad i sociala företag. Deltagande är 

en källa till identitet (Wenger, 1998). 

 

 
3.2.3 Gränsobjekt (Boundary objects) 
 

I begreppet gränsobjekt kopplar man samman perspektiv mellan olika delar för ett syfte. 

Genom att använda olika redskap som dokument och begrepp så kan övning organiseras för 

att koppas till samhällen. Här kan man koppla det man lärt sig om en sak, samman med resten 

av världen. Man kan se det som en funktion av information till bearbetning. Gränsobjekt som 

förbinder sin funktion med ett brett spektrum av praktik och samhällsgrupper utan en specifik 

delad praxis. Genom att designa gränsobjekt så designar man deltagande (Wenger, 1998). 

 
3.2.4 Förmedling (Brokering) 
 

Förmedling handlar om anslutning där vissa människor kan introducera delar av en övning till 

en annan övning. Förmedlare är ett vanligt inslag i förhållandet mellan ett praktikområde och 

utsidan. En bra del av aktiviteten är förmedling över gränser mellan praktiker, inte bara att 

rikta människor. Det handlar om processer som översättning, samordning och anpassning 

mellan perspektiven. Förmedling handlar även om relationer mellan många människor 

(Wenger, 1998). 
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3.3 Teori kopplat till syfte 
 

Mitt syfte med denna studie är att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring 

sitt arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolans nationella program.  

 I frågeställningen var syftet att undersöka hur, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare 

på gymnasiesärskolans nationella program, resonerar och organiserar kring arbetet med 

elevernas övergång mellan skola och arbetsliv.  

Även hur det resoneras kring elevernas delaktighet i övergången mellan gymnasiesärskolan 

och arbetsliv. 

Det kommunikativt relationsinriktade perspektivet och praktikgemenskaper kopplas i studien 

till samverkan mellan olika aktörer på skolorna. En samverkan med en värdegemenskap och 

ett gemensamt mål. I det kommunikativt relationsinriktade perspektivet studeras lärande, 

kommunikation, delaktighet och relationer inom skolans verksamheter. Det centrala är 

relationer mellan människor. 

Även praktikgemenskaper visar på det sociala deltagandet. Teorin visar att vi alla har våra 

teorier och sätt att förstå världen. Våra samhällen i praktiken är ställen där vi utvecklar, 

förhandlar och delar dem. Deltagande i praktikgemenskaper är en process av att delta och 

skapa relationer med varandra. I studien studeras elevernas deltagande. 

Genom olika strategier arbetar man med gränsobjekt. Gränsobjekt handlar om att koppla olika 

delars perspektiv till ett syfte. Studien ser på vilka strategier och redskap skolorna använder 

sig av i arbetet med övergången mellan skola och arbetsliv. 

Förmedling kopplas till den samverkan som är mellan skola och arbetsliv. Förmedlare handlar 

om att man hjälper till i skapandet mellan ett praktikområde och utsidan.  
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4. Forskningsöversikt 
 

I forskningsöversikten belyses hur olika forskare undersökt övergången mellan skola och 

arbetsliv för elever som har en utvecklingsstörning. Vad visar forskare att man som lärare kan 

tänka på i denna övergång inför arbetslivet? Hur resoneras det kring elevernas delaktighet? 

Ofoegbu och Azarmsa (2010) visar, i sin studie om inverkan på specialundervisning i 

yrkesutbildningsprogram, att studenter som har en allvarligt emotionellt störning eller har en 

utvecklingsstörning upplever en högre grad av akademiskt misslyckande och mer utmaningar 

i att passa in socialt. Författarna tar i studien upp att dessa elever troligtvis inte kommer att 

vara med i några karriäraktiviteter och som en konsekvens har de lägre möjligheter till 

anställning, fattig anställningshistoria och högre medverkan i rättssystemet.  

Enligt Kaehne och Beyers (2009a) studie så är övergången mellan skola och arbetsliv, för 

unga med inlärningssvårigheter, en tid med osäkerhet och omvälvning. Även Molin (2008) 

visar i sin studie, att för många kan det vara svårt att gå från trygg särskolemiljö till 

arbetsmarknad. Steget blir för stort. Särskolan bör få större ansvar i denna process. De ökade 

kraven på arbetsmarknaden är även ett hinder för att nå, få och bibehålla ett arbete. 

Ett prioriterat område inom svensk forskningspolitik som Molin (2008) tar upp är att få ökad 

kunskap om människors arbete och levnadsvillkor. Den vetskapen kan bidra med fördjupad 

förståelse för de processer som behövs för att bilda en kunskapssyn för välfärd och tillväxt. 

Det finns stora kunskapsluckor i samhället om välfärdsinriktade verksamheter.  

Wehman et.al. (2014) visade på i sin studie, från USA, att den största orsaken till att 

arbetsgivare inte anställde ungdomar handlar om bristen på medvetenhet om funktionshindret, 

boendeproblem, oro över kostnaderna och rädsla för juridiskt ansvar. Abrahamsson (2002) 

visar att även i Sverige är det dålig kunskap och låg förväntan på de arbetshandikappades 

funktionsförmåga som är stor orsak till att majoriteten inte vill anställa arbetshandikappade. 

 

4.1 Självbestämmande och självständighet  
 

Gragoudas (2014) har genom analys av forskning lyft att en del i att förbereda elever för ett 

yrkes- och vuxenliv är att dels undervisa i självbestämmande. Gragoudas frågar: Hur gör man 

för att förbereda elever på gymnasiet för ett liv efter skolan? I den individuella 

utvecklingsplanen (IUP) behöver det inkluderas aktiviteter som rör övergången. Detta baserat 

på elevens individuella behov, intressen och färdigheter. IUP tar även Canha, Simoes, Owens 

och Matos (2012) upp i sin studie och visar att ett sätt för eleverna att delta och göra 

informerade val i sin övergångsplan är att även delta i, bidra med och ta ansvar för sin IUP. 

När eleverna får vara med på möten om sin övergångsplan, plan för utbildning och även har 

ansvar, så blir de mer motiverade. Genom att inkludera eleverna i sina övergångsplaner så kan 

man även förbättra deras självkännedom. Även Barnett och Crippen, (2014) menar att ett 

meningsfullt sätt för eleverna att involveras i planeringsprocessen på, kan vara att förses med 

ansvar att bestämma, designa och utveckla sina planer för självbestämmande. Genom att ge 

eleverna möjlighet att delta i planerna så kan lärarna hjälpa eleverna att utvecklas till aktiva 

och självbestämmande medlemmar i samhället. Molin (2008) lyfter i sin studie även fram 

vikten av att vara medveten om, och att även kunna synliggöra sitt funktionshinder gentemot 
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arbetsgivare och arbetskamrater. Att själv eller med stöd av någon kunna tydliggöra vad 

funktionshindret kan innebära i olika arbetssituationer.  

Gragoudas (2014) tar i sin forskning upp att elever med utvecklingsstörning även bör lära sig 

risktagning, säkerhetsfärdigheter, självobservation och förmåga till utvärdering och 

förstärkning. Detta, för att eleverna med dessa förmågor, ska kunna förespråka sig själva. 

Genom att de kan förespråka sig själva så kan de lära sig hur de ska tala om vad de tror på. 

Det i sin tur lär eleverna att fatta beslut och bestämma vad som påverkar deras liv så att de 

kan bli mer självständiga. Eleverna får även möjlighet att lära sig om sina rättigheter och 

vilket ansvar de har. Alla dessa områden behöver eleverna instruktioner och övning i. Ett 

exempel kan vara problemlösning där läraren behöver handleda eleven så att eleven kan lära 

sig identifiera problemet, göra ett beslut och agera. Även handleda i hur eleven gör om den 

gjort fel beslut och behöver gå tillbaka och tänka om. Ett annat exempel är målövning där 

eleven behöver bli vägledd i att lära sig vad ett mål är, att ett mål bör vara realistiskt och 

uppnåeligt, att det ska vara baserat på något och även ha ett start- och slutdatum. Genom att 

eleverna har hand om sina egna utvecklingsplaner så kan de lära sig att ha befogenhet att lära 

över sitt egna lärande. Lärarna kan även här behöva handleda eleverna så att de kan identifiera 

sina intressen, styrkor, förmågor och att assistera och hjälpa dem att samla information om 

möjligheter. Eleverna kan behöva hjälp av lärarna hur de utformar en handlingsplan för att nå 

målen, utvärdera problem som kan uppstå och visa på alternativ hur eventuella problem kan 

lösas. 

 

4.2 Betydelsen av övergångsbedömning 
 

Rowe, Mazzotti, Hirano och Alverson (2015) visar i sin studie att lärare inte alltid känner till 

den plan som behövs för att utveckla de färdigheter eleven behöver för arbetslivet eller 

fortsatta studier. Läraren behöver vara medveten om den mängd förmågor som kan bli 

bedömda för att förse en omfattande bild av elevens förmågor och behov. 

Övergångsbedömning är en pågående process av att samla in information av elevers styrkor, 

förmågor och intressen, som är kopplade till nuvarande krav vad gäller framtida arbetsliv och 

personlig och social miljö. Rowe, et al. (2015) menar att övergångsbedömningen är kopplad 

till fyra breda ämnen: akademisk prestation, självbestämmande, yrkesintressen och 

självständigt boende. Rowe har beskrivit processen av övergångsbedömningen som att det 

består av fem separata men ändå sammankopplade processer. Det första är att man ska 

bestämma vad man ska komma åt. Här samlas information om intressen, förmågor, och 

färdigheter som är relaterade till de fyra breda ämnena av akademisk prestation, 

självbestämmande yrkesintresse och självständigt boende. Genom att använda det över en 

längre tid så kan man få en mer komplett bild av eleven. Det andra är att välja lämplig 

bedömning. Olika bedömningar och tekniker är tillgängliga för att bedöma studenters 

intressen, behov och förmågor som är relaterad till övergången. Till exempel intervjuer, 

undersökningar, observationer, frågeformulär och inventering av övergångsplaneringen. Detta 

hjälper till att planera elevernas behov för vidare planering där eleverna ska kunna nå sina 

eftergymnasiala mål. Det tredje är att genomföra bedömningar, att här förbereda för vilka 

bedömningar som ska genomföras och samla in data. Det fjärde handlar om att samla in data 

från många källor såsom studenterna, familjemedlemmar, andra lärare och lokala arbetsgivare 

och handledare.  Detta för att få ett bredare perspektiv att förstå elevernas behov och 

förmågor. Det femte handlar om bedömning som kräver förberedelse, att här träna för arbete, 
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självständigt boende eller gemenskapsmiljö. Denna plan kan hjälpa till att svara på många 

frågor för och om eleverna. Såsom, vad är mina intressen, förmågor, styrkor, behov i skolan 

behov i arbete och i samhällslivet? Var vill jag arbete, bo eller gå i skolan efter gymnasiet? 

Vilka kurser behöver jag för att nå mina eftergymnasiala mål? Vilka färdigheter behöver jag 

lära mig för att bli självständig? Vilka träningsprogram passar bäst med mina intressen och 

behov? 

Barnett och Crippen (2014) tar i sin studie upp samarbetet mellan lärare som en viktig del i 

planen. Genom samarbete mellan lärare, att observerar varandras strategier och metoder som 

andra tillämpar för att ge arbetsfärdigheter och även utbyter erfarenheter, så kan det resultera i 

en effektiv arbetsträning och en, för eleven, fungerande övergångsplan. Lärarna kan dela de, 

som de anser, bästa praxiser och stöd för genomförande av långsiktiga mål och 

rekommendationer till effektiv övergång. Tillsammans kan lärarna då analysera de program 

som varit framgångsrika inom yrkesutbildningen. 

 

4.3 Övergångsplanernas innehåll 
 

Wehman, Sima, Ketchun, West, Chan och Luecking (2015) lyfter fram de aspekter i en 

övergångsplan som anses viktiga inför arbetslivet. Det ena är arbetsträning och 

arbetslivserfarenhet och det andra är föräldrars förväntan på sina barns framtid. Studien visar 

att karriärsträning, datafärdigheter, att ha haft ett arbete under skoltiden samt deltagit i en 

yrkesutbildning var alla associerade med anställning. Elever som fick erfarenhet av lönearbete 

under gymnasiet utvecklade sociala färdigheter på arbetsplatsen. Träning på att vara medveten 

om arbetet, få erfarenhet av arbetet och att delta på ett yrkesprogram hjälpte när dessa elever 

sökte arbete. Det andra, föräldrars förväntan, är att familjens medverkan i övergångsplanen 

har stor inverkan. Det viktiga är att skolan hjälper föräldrarna att bli medvetna om sin 

inverkan vad gäller förväntningarna på sina barns mål och beslut. Att skolan tillsammans med 

föräldrar och eleven bygger upp en plan och en process, där man tillsammans ser på 

arbetsrelaterade färdigheter och mål som eleven har. 

 En annan studie, som är gjord av Ofoegbu och Azarmsa (2010) visar på ett 

yrkesutbildningsprogram Vocational education program (VEP), där det primära objektivet var 

att assistera elever med funktionshinder att utföra en likvärdig bas med deras icke 

funktionshindrade kamrater i en integrerad miljö. Det ultimata målet med programmet är att 

göra planer och förberedelse från gymnasiet till vuxenlivet. Denna studie var till för att 

bestämma effektiviteten av VEP, för att assistera studenter med att få och bibehålla ett arbete 

efter gymnasiet. Studiens syfte var att göra en tydlig koppling mellan studenternas 

karriärutfall och deltagande i övergångsprogrammet. Studien hjälpte till att bestämma om 

studenterna kunde generalisera de inlärda strategierna som eleverna behöver för att kunna få 

och behålla en anställning två till tre år efter gymnasiet. Studien genomfördes genom att 

elever som fått specialundervisning och haft individuella utvecklingsplaner och individuella 

övergångsplaner, blev intervjuad och fick fylla i en enkät. Resultatet visade att 49 av 81 

deltagare fick arbete efter gymnasiet och 46 av 81 deltagare hade fortfarande kvar sin 

anställning två till tre år efter studenten. Rekommendationer som studien visade på, var att det 

behövs att lokalisera och utnyttja andra kompletterande läroplaner som fokuserar mer på det 

verkliga livets färdigheter. Eleverna ska få möjlighet att tillämpa färdigheter i den riktiga 

världen, som i arbetet, vidare utbildning och självständigt boende.  
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Även Barnett och Crippen (2014), som har studerat forskning och visar utifrån det, att genom 

att ge eleverna input i val av arbete så kan man göra dem mer motiverade och engagerade. 

Detta genom att koppla det de läser i skolan till den verkliga världen. Att göra 

träningsprogram och yrkesverksamma uppgifter som härmar verkliga världens processer. Ett 

sätt kan vara att integrera programmet i skolsamhället där eleven får prova på saker som de 

kommer att möta i arbetslivet. Ett exempel kan vara att göra en förberedelse och planering för 

en klassrumsrestaurang där det krävs menyer, dekoration, priser mm. Detta kan vara ett sätt 

att inte bara koppla till de gemensamma kärnämnen, utan även bidra till ökad 

studiemotivation. Cease-Cook, Fowler och Test (2015) visar dock i sin studie att det inte alltid 

är så i skolan. En speciallärare menar att hennes elever inte har schemalagd tid att arbeta med 

kompetens relaterat till deras specifika karriärer och ännu mindre med arbetserfarenhet. 

Specialläraren menar att eleverna bör få hjälp att upptäcka karriärmöjligheter specifikt till 

deras förmågor och intressen. Studien handlar om Work-Based Learning Experiences 

(WBLEs) för både studenter med och utan handikapp. Där följer elevernas finjusterade IUP 

med dem genom åren för att förbereda dem med förmågor som är viktiga för att vara redo för 

universitet och arbetsliv. Genom att elever även får information om karriärmöjligheter, 

karriärbedömningar, träning designad till att söka jobb och arbetsplatskompetens så är de mer 

förberedda för arbetslivet. De kan då även göra informerade beslut om sin framtid. Det sätts 

mål för programmet och man ser på hur man bäst får in läroplanen i denna plan och även hur 

man når ut till lokala arbetsgivare. Genom WBLEs kan eleverna lära sig om olika yrken, 

prova olika arbetsstilar, upptäcka vilken typ av jobb de gillar, upptäcka hur de lär i jobbmiljön 

och se vilka naturliga stöd som finns. Att lära sig om olika yrken kan ske genom att besöka 

arbetsplatser för att där se vilka färdigheter som behövs för arbetet. Ett sätt kan då vara att 

följa en anställd under en dag. Detta utvecklas sedan mer och mer genom att eleverna börjar 

utföra mer sysslor själv. Eleverna utvecklas i att utföra arbete och även att reflektera över det 

arbete som görs. En aspekt i detta är även att personal behöver stödjas i ett system som 

erkänner att det tar tid och resurser att utveckla ett effektivt partnerskap och arbetsbaserade 

inlärningsmöjligheter. 

Miller–Warren (2015) beskriver syftet med övergångsplanerna, som att klargöra elevernas 

gymnasiala mål genom att se till elevernas styrkor, behov och önskningar och detta genom att 

utveckla en läroplan som inkluderar akademiska och funktionella kurser samt 

samhällsbaserade instruktioner som är nödvändiga för att möta eftergymnasiala mål. Studien 

har jämfört en övergångsplan för gymnasieelev med utvecklingsstörning med 

forskningsbaserade kriterier för att förbereda studenten för arbetslivet. Resultat visade att 

övergångsplanen inte höll i att förbereda eleverna för arbetslivet. Detta då det i flera planer 

inte fyllts i tillräcklig information om eleven eller där flera rader i planerna lämnats tomma.  

Studien visar att eleverna måste exponeras för verkliga livets utmaningar och få tillräckliga 

läroplaner och instruktioner. Detta för att de ska vara förberedda för arbetslivet 

 

4.4 Samverkan mellan olika aktörer 
 

Kaehne och Beyer (2009b) visar i sin studie att ett samarbete mellan lärare, arbetsförmedling 

och arbetsgivare kan göra det enklare för eleverna när de lämnar skolan. Detta då det kan vara 

skillnad på vad eleverna förbereds på i skolan inför sina övergångar och vad som förväntas av 

dem när de kommer ut på arbetsplatsen. Det bör finnas en koppling mellan elevernas 
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önskemål och de kriterier som arbetsgivaren har. En stödarbetare från en arbetsorganisation, 

kan här vara kopplingen mellan skola och arbetsliv. Studien visar att det är viktigt att 

information finns till alla aktörer för att få till en effektiv övergångsplan. Även Molins (2008) 

studie visar att en lyckad övergång till stor del handlar samarbete om och då även om ett väl 

fungerande föräldrasamarbete. Det är även viktigt att bygga nätverk med olika aktörer som 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Studie- och yrkesvägledare, LSS mm. Det som kan 

vara avgörande för kvaliteten på samverkan mellan olika yrkes-och verksamhetsföreträdare 

och för utvecklingen av arbetet i skolan, är att relationerna är väl fungerande och att respekt 

och tillit finns för varandras olika yrkeskompetenser. Ett exempel på samverkan mellan olika 

aktörer tar Gallagher och Bennett (2013) upp i sin studie. De aktörer som var med i 

samverkan var elever, jobbcoacher, lärare och rektor. På skolan var jobbcoacher anställda och 

de var ansvariga för kontakt med arbetsgivare och stöd för studenterna på arbetsplatsen. På 

skolan var rektorn ansvarig för övervakning och utvärdering för jobbcoacherna och mötte 

dem varje månad för att diskutera framgång, utmaningar och även prata med arbetsgivare, 

studenter och föräldrar om svåra situationer dykt upp. Teambildning, samarbete och 

självbestämmande bland jobbcoacherna var viktigt för rektorerna. Jobbcoacher och 

arbetsgivare i studien kände att de hade fått den nödvändiga träning och kompetens för att ge 

positiv och meningsfull placering för studenten. Studenterna frågades om erfarenhet av 

skolan, vänner, familj och arbetsplatsplacering. De var alla nöjda med sina jobbplaceringar. 

De kände sig trygga i sina förmågor och tyckte att de fick lämplig support från jobbcoacher 

och arbetsgivare. De uttryckte även en längtan att vara där i vuxenlivet och att de kunde jobba 

självständigt. Studien visar på att elever måste ges många möjligheter för att bli oberoende, 

inte bara i skolan utan även i arbetslivet. Artikeln lyfter även fram att det är viktigt att ledare 

etablerar ett inkluderande samhälle som ger personer med utvecklingsstörning möjlighet att 

utveckla sociala relationer med arbetskamrater. Arbetsgivare behöver även bli förberedda på 

att kunna anställa studenter med utvecklingsstörning. Tillsammans kan alla dessa aktörer 

stödja elever till att lära sig jobbrelaterade uppgifter och att vara oberoende på jobbet. Det är 

det ultimata målet. De som är oberoende på jobbet blir stolta av det de utför. 

 

4.5 Sammanfattning 
 

Den forskning som här redovisats visar på det viktiga i undervisningen som bidrar till att 

utveckla elevernas självbestämmande och delaktighet. Delaktighet beskrivs i forskningen som 

att vara medveten och kunna synliggöra sina funktionshinder. Tydliggöra själv eller med hjälp 

av andra vad funktionshindren kan innebära i olika arbetssituationer. 

Ett sätt att lägga upp undervisningen är att eleverna är med och medverkar i sin plan inför 

övergången mellan skola och arbetsliv. När eleverna får ta ansvar och vara delaktiga så blir de 

mer motiverade. De kan vara med i sin planeringsprocess genom att få ansvar att bestämma 

och designa sina planer. Detta kan öka deras självkännedom och självkänsla. Det kan även 

hjälpa eleverna till att bli aktiva och självbestämmande medlemmar i samhället.  

Lärarna kan dock behöva handleda eleverna så att de kan identifiera sina intressen, styrkor 

och förmågor och att hjälpa dem att samla in information om möjligheter. Läraren bör även 

vara medveten om de planer som finns för eleven och den bedömning som behövs för 

övergången.  Att samla in information om eleven för att få en helhetsbild, att välja en lämplig 
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bedömning för att planera elevernas behov mot deras mål efter gymnasiet och att göra en 

förberedelse för att träna för framtiden. Övergångsbedömning är en pågående process.  

 Genom, att som lärare, samarbeta med andra lärare, observera varandras metoder och 

strategier kan man bidra till att det blir en effektiv övergångsplan. Undervisningen bör 

innefatta även yrkespraktik och samverkan mellan olika aktörer. Då eleverna får erfarenhet av 

arbete, träna på att vara medveten om arbete och att läroplaner fokuserar mer på att tillämpa 

färdigheter för den verkliga världen, så kan det öka elevernas möjlighet att få och bibehålla ett 

arbete. 

När det finns ett samarbete mellan skola, arbetsförmedling och arbetsgivare så kan det bli 

enklare för eleverna då de lämnar skolan. Finns information till alla aktörer och även en 

koppling mellan elevernas önskemål och de kriterier som arbetsgivaren har, så kan det vara 

lättare att få till en effektiv övergångsplan. 
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5. Metod 
 

Jag har utifrån syftet att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring sitt 

arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolans nationella program, valt att använda mig av kvalitativ forskningsmetod. 

Jag har valt att göra en fallstudie på två skolor. Detta genom att samla in data genom 

intervjuer med olika aktörer som deltar i arbetet med övergången mellan gymnasiesärskola 

och arbetsliv. Intervjuer såg jag som en fördel då jag vill höra hur personal på skolan berättar 

om vilka strategier de arbetar med i övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. 

Intervju valdes även för att jag anser att jag och den jag intervjuar då kan känna av om vi 

förstår varandras frågor och svar vilket, enligt min mening, kan vara svårt om jag skickar ut 

frågor. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) menar att, genom att etablera ett samtal där två 

personer möts på lika nivå, med utgångspunkt att ge och ta, så antas det att man skapar närhet 

med den som intervjuas.  

Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer där jag även får möjlighet att ställa de följd-

frågor som kan vara relevanta. Det finns även utrymme för den intervjuade att lägga till erfa-

renheter som tar upp det som inte finns med bland mina frågor. Eriksson- Zetterquist & Ahrne 

(2015) menar att man vid kvalitativa intervjuer kan göra på olika sätt. Man kan variera antalet 

fasta frågeformuleringar som man vill ha med i intervjun och i vilken utsträckning man vill 

komplettera med mer öppna frågor. Man kan få svar på andra frågor och kan få en bredare 

bild med fler nyanser och dimensioner än vad man kan få av standardiserade frågor.  

 

Jag har använt mig av tre olika intervjuguider, (bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3) då jag inter-

vjuar tre olika aktörer inom skolan. Rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasi-

esärskolans nationella program. För att se hur frågorna fungerar så har jag även valt att göra 

en pilotstudie.  

 

Jag har valt att begränsa mig till 6 intervjuer. Dessa intervjuer har jag valt göra ljudinspelning 

på för att få med allt som sägs i intervjun. Genom att spela in intervjuerna så kan jag 

koncentrera mig helt på samtalet. Ljudinspelningen kommer sedan att transkriberades. 

Fördelen med att skriva ut det själv är att jag kan få med alla ord som den intervjuade säger 

och jag får redan under transkriberingen möjlighet att gå igenom resultatet.  

Jag har även samlat in data från skolornas och kommunernas hemsida. Detta för att få mer 

fakta om de två skolor som deltar i fallstudien. 

 

5.1 Studiens genomförande 
 

Jag har i denna studie valt att intervjua rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gym-

nasiesärskolans nationella program. Detta har jag gjort på två gymnasieskolor.  

Jag började med att maila rektor, på olika skolor, genom att skicka ut ett informationsbrev (bi-

laga 4) där jag beskrev mitt syfte och vilka etiska regler jag följer.  Av de mail jag skickade ut 

fick jag svar av två skolor att de inte hade möjlighet att delta och två svar från två skolor att 

de gärna deltar.  
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Efter kontakt med rektor mailade jag studie- och yrkesvägledare på skolan och lärare på gym-

nasiesärskolan. Jag skickade även där ut ett informationsbrev (bilaga 5 och bilaga 6) där jag 

beskrev mitt syfte och vilka etiska regler jag följer. Efter att jag fått svar att de kunde delta i 

studien så ringde jag upp för att boka tid för intervju. 

 

Innan jag började intervjua de deltagare som tackat ja till att delta i studien så genomförde jag 

en pilotintervju. Jag använde mig då av intervjuguiden som var ämnad för lärare. När jag ge-

nomförde denna pilotintervju, så tyckte jag att vissa frågor kändes lika. Jag valde dock att be-

hålla frågorna som de var då jag tänkte att svaren ändå kunde skilja sig åt. Pilotintervjun ljud-

inspelades då jag ville se att tekniken fungerade men jag transkriberade den inte då den inte 

skulle vara med i min studie. 

 

Under intervjuerna valde jag att göra en ljudinspelning, då de intervjuade medgav det, och 

därefter transkriberade jag samtalet. Jag intervjuade två rektorer, två studie- och yrkesvägle-

dare och två lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Intervjuerna varade mellan 29-

62 minuter och genomfördes på deltagarens arbetsplats.  

 

Vid analysen valde jag kvalitativ teoristyrd innehållsanalys, där en del är att läsa igenom inter-

vjuerna flera gånger för att få en helhet.  Jag läste igenom intervjuerna två gånger för att få en 

djupare förståelse av vad som sagts. Detta även för att inte missa något som deltagaren sagt 

som kan vara av betydelse i studien. Jag valde rubriker efter mina forskningsfrågor för att re-

sultatet skulle vara tydligt kopplat till syfte och frågor. Tillsammans med begrepp ur den teori 

jag valt kodade jag materialet med olika färger för att få fram underrubriker. Dessa underru-

briker exemplifierade jag med citat hämtade från intervjuerna. Efter att jag skrivit resultat 

med rubriker och underrubriker så valde jag att göra en tabell för att resultatet skulle göras 

överskådligt och för att det även skulle bli lättare att i sammanfattningen se de likheter som 

finns på skolorna och vad som skiljer skolorna åt. 

 

5.2 Urval 
 

Jag gjorde urval genom att jag kontaktade skolor inom 15 mil från mitt hem. Totalt 10 skolor. 

Då det endast var två skolor som ville delta i studien så behövde jag inte göra ytterligare ur-

val. På dessa skolor finns en studie- och yrkesvägledare på varje skola. Jag gjorde urval vad 

gäller lärare på gymnasiesärskolan, då jag ville att de skulle arbetat längre än fem år. Detta för 

att de skulle kunna relatera till övergång mellan skola och arbetsliv av flera elever.  

 

Av de lärare som svarade att de kunde delta i studien så var det på den ena skolan en. På den 

andra skolan gav rektorn namn på den jag kunde intervju. På grund av vissa omständigheter 

kunde denna person inte delta. Jag fick då ett namn av studie- och yrkesvägledaren på en per-

son som fyllde de kriterier jag hade och den personen kunde ställa upp på intervju. Jag anser 

att det inte var det bästa urvalet men då det var svårt att få svar från de jag kontaktat för inter-

vjuer så valde jag ändå att kontakta den personen som då svarade att den kunde delta i stu-

dien. 
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5.3 Analys av resultat 
 

Som analys av data har jag gjort en teoristyrd kvalitativ analys. Det innebär att jag utgått från 

mitt syfte, mina forskningsfrågor och min valda teori för att därifrån ta ut teman i mina 

intervjuer. Dessa teman är resultatets rubriker. Jag har relaterat denna analys till kvalitativ 

innehållsanalys. 

Jag började att grundligt läsa igenom mina transkriberade och utskrivna intervjuer. Enligt 

Hsieh och Shannon (2005) börjar dataanalysen med att man läser igenom data flera gånger för 

att få en förståelse av helheten. I riktad innehållsanalys, som är en av de inriktningar som 

finns i kvalitativ innehållsanalys, så är syftet att använda sig av den teori och de 

forskningsfrågor som man redan har. Teorin kan visa på intressanta variablerna eller 

förhållandet mellan dem. Man använder sedan teorin för att definiera varje kategori. 

Efter att jag läst intervjuerna så utgick jag från mina forskningsfrågor och läste intervjuerna 

igen för att identifiera koder som kunde härledas till dessa. Då jag fått fram rubriker så kodade 

jag materialet för att få fram underrubriker. Detta gjorde jag genom att använda pennor i olika 

färger och strök under för att lättare kunna koda materialet. Jag analyserade då materialet efter 

den teoretiska referensram jag har och fick fram underrubriker.  

Ur teorin använde jag mig av innebörden i begreppen praktik, förmedling, gränsobjekt och 

deltagande. Tillsammans med de begreppen och de citat jag fått fram, bestämde jag namn på 

underrubrikerna.  

 

”Det var jag som gjorde att det blev såhär bra” (Rektor, Lönnskolan). 

    Stolthet 

 

”Är det något speciellt som du vill att jag ska säga när jag ringer? – Ja, jag vill att du säger att jag 

måste ha en handledare”. SYV och eleven går även igenom påståenden som handlar om eleven som t 

ex, det är viktigt för mig att bara ge en instruktion åt gången, det är viktigt för mig att ingen tar i mig, 

det är viktigt för mig att man tar med mig när det är rast osv” (SYV, Lönnskolan).  

     Delaktighet, självbestämmande 

 

”Det är inte bara här och nu utan för framtiden” (Lärare, Lönnskolan). 

”På en arbetsplats kan eleven äta sin lunchlåda, på den andra kan den inte det av någon anledning. Vad 

beror det på? Är det en okänd miljö? Är det konstiga gångar fram till matsalen? Vet man inte hur 

mikron fungerar? Får man ingen hjälp, så äter man ingen lunch”( SYV, Kastanjeskolan”). 

 

Framtiden, arbetslivet, förberedelse 

 

”Vad har de för intresse? Vad i intresset lockar dem? Oftast hör ju intresset ihop med det de tycker är 

lätt att göra, som de inte har svårigheter i. Så det blir också en fråga: vad har du för styrkor? Men 

också vända på det och fråga: Vad tycker du är svårt? Vad vill du lära dig mer av? Så får man en bild 

av eleven och elevens tankar” (SYV, Lönnskolan) 

    Kartläggning 
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”Är du trygg lär du dig, är du inte trygg lär du dig inte” (SYV, Kastanjeskolan). 

     Trygghet 

 

Kunskapen från denna analys är baserade på deltagarnas unika perspektiv och grundad i 

faktisk data.  

 

5.4 Etiska överväganden 
 

I min studie har jag tittat på vetenskapsrådets (2017) rekommendationer om god forsknings-

sed. Jag började med att informera de kontaktade om intervju och att deras deltagande var fri-

villigt och även att de under intervjun kunde avbryta sitt deltagande. All data skulle då förstö-

ras. Enligt vetenskapsrådet (2017) ska forskningen förgås av utförlig information och ett efter-

följande samtycke. 

  

Informerat samtycke: Ett sätt är att värna om informerat samtycke där de personer som stude-

ras ska informeras om vad studien innebär och att de utifrån det har rätt att bestämma om de 

vill medverka i studien. Jag informerade deltagarna i mitt missivbrev om studiens syfte och 

även att de kunde avbryta sitt deltagande under intervjun. Detta informerade jag även om in-

nan intervjun startade. 

 

Konfidentialitet: Jag informerade även om att deltagarnas medverkan skulle vara anonym. Ve-

tenskapsrådet (2017) beskriver anonymitet på det sätt att anonymitet menas att det blir svårt, 

eller i praktiken omöjligt, att hänföra ett visst svar till en bestämd identitet. Forskaren har an-

svar för att identiteten inte kommer att röjas.   

 

Ahrne och Persson (2015) benämner det som konfidentialitet där uppgifter i forskningssyfte 

anskaffas om enskilda individer, måste bevaras och redovisas så att dessa människor inte kan 

identifieras av utomstående. 

 

I resultatet har jag inte tagit med fakta som kan härledas till skola eller person som deltagit i 

studien. Namn som kom fram i intervjuerna figurerades i transkriberingen. Transkriberingen 

utfördes samma dag som intervjun genomförts. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en av 

de nödvändiga uppgifterna efter en intervju att göra förvaring av band och utskrifter säker. 

Även att radera innehållet på bandet när det inte längre behövs. 

 

5.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
 

Jag kommer här att noggrant försöka beskriva hur jag gått tillväga i studiens olika delar för att 

läsaren ska kunna följa studiens gång samt ge läsaren underlag för att bedöma denna studies 

tillförlitlighet. 
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Ahrne och Svensson (2015) menar att kvalitativ forskning ställer andra krav på trovärdighet 

och generaliserbarhet än kvantitativ forskning. Eftersom metoden har stor inverkan på vilket 

resultat man kommer fram till så är det viktigt att visa de metodologiska val man har gjort för 

att läsare ska kunna få en överblick över processen. Det är viktigt att tydligt redogöra hur man 

gått tillväga när man arbetat med de delar som är med i studien. När man förbereder en forsk-

ning är det några frågor man behöver svara på: Vilka metoder är lämpligast för att samla in 

data? Vilket urval av empiriska objekt ska göras? Hur ska materialet bearbetas och analyse-

ras? Hur görs projektet trovärdigt? Kan resultatet generaliseras till andra miljöer? Vilka etiska 

frågor kan uppstå och hur hanteras de?  

 

Jag valde att samla in material genom att genomföra sex stycken intervjuer på två skolor. Det 

vill säga tre intervjuer på varje skola. Genom att undersöka vilka olika uppgifter olika aktörer 

har på skolan så valde jag att intervjua rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gym-

nasiesärskolan. Jag tror att trovärdigheten blir hög vid de samtal som görs genom intervju och 

som samtidigt ljudinspelas. Samtalet transkriberades i sin helhet så att ingen fakta skulle gå 

förlorad. En annan sak som jag anser ökar tillförlitligheten är att jag inte har stor förkunskap 

om övergångsplaner mellan skola och arbetsliv. Resultatet blir därför inte tolkat utifrån min 

egen förförståelse. Däremot så har jag fått inblick genom den litteratur som jag läst knutet till 

studien. Den får inte styra mig för mycket i min analys av intervjuerna. 

 

En svaghet med just intervju som metod är, enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015), att 

man inte vet vad en utsaga egentligen betyder. Man kan inte ta för givet att människor gör vad 

de säger. Betyder utsagan det som forskaren tror eller finns det andra rimligare tolkningar?  

 

Jag har dock ändå valt intervju för jag tror att jag då har en möjlighet att kunna förklara mer 

vad jag menar med de frågor jag ställer. Detta ser jag som att det blir bättre giltighet på stu-

dien. Jag får även möjlighet, med dessa intervjuer, att direkt ställa följdfrågor om det behövs. 

Jag valde att först göra en pilotintervju för att göra en bedömning om frågorna kunde ställas. 

Pilotintervjun gjorde jag med en lärare på gymnasiesärskolan utifrån den intervjuguide jag 

gjort till just lärare på gymnasiesärskolan. 

 

När jag gör några få intervjuer finns dock urvalsproblem. Eriksson- Zetterquist och Ahrne 

(2015) menar att man måste tänka över hur man väljer de som ska intervjuas. I detta fall anser 

jag att jag inte hade många att välja bland då det var få personer som svarade att de kunde 

tänka sig att bli intervjuade. Rektor gav ett namn på lärare som jag kontaktade men då den lä-

rare inte hade möjlighet så blev det inte styrt där. Däremot så gav sedan studie- och yrkesväg-

ledare namn på en lärare som jag kontaktade. Denna lärare ställde upp på intervju. Jag anser 

dock inte att tillförlitligheten minskar i min studie trots att jag inte valde den läraren själv från 

första början. 

 

När det gäller det etiska ställningstagandet så har jag informerat deltagarna om studiens syfte 

och även värnat om deras anonymitet. Jag har inte skrivit något som kan härleda resultatet till 

de skolor jag varit på eller de deltagare jag intervjuat. Jag har även informerat deltagarna om 

att de kan avbryta sin medverkan under intervjun. Då jag transkriberade materialet figurerade 

jag namn som nämndes. 
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6. Resultat 
 

Under resultatdelen redovisas de två skolorna var för sig. Vid analys av texten var det dock 

intressant att se på de likheter och skillnader som finns mellan de olika skolorna. Skolorna har 

fått ett varsitt figurerat namn som inte har med skolorna att göra. I resultatet används 

förkortningen SYV när det menas studie- och yrkes-vägledare samt står det enbart lärare när 

det menas lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Huvudrubrikerna utgick från 

studiens forskningsfrågor. Genom att sedan analysera materialet som kvalitativ teoristyrd 

analys så användes de underrubriker som kom fram i analysen. Avslutningsvis sammanfattas 

de likheter och skillnader som kommit fram i resultatet.  

 

6.1 Kastanjeskolan 
 

Under denna skola valdes mina forskningsfrågor som rubriker där det först under rubriken 

organisation redogörs för hur skolan organiserat övergången med olika aktörer inom och 

utanför skolan, vad gäller övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Under 

rubrikerna resonemang om övergången och delaktighet för eleverna, så har det med hjälp av 

analysen valts underrubriker som passar resultatet för denna skola. Några av underrubrikerna 

exemplifieras av de citat som kom fram  

Kastanjeskolan är en gymnasieskola med cirka 500 elever. På skolan finns nationella 

program, gymnasiesärskolans individuella program samt gymnasiesärskolans nationella 

program med två inriktningar. På skolan finns tre rektorer. Rektorn som deltog i min studie är 

rektor över både gymnasiets nationella program och gymnasiesärskolan. Kastanjeskolan 

ligger i en kommun med färre än 15000 invånare. 

 
 

6.1.1 Organisation 
 

På Kastanjeskolan är organisationen kring elevernas övergång mellan gymnasiesärskola och 

arbetsliv uppbyggd så att det är rektorn som kallar samman till möten. SYV, rektor, lärare, 

arbetsförmedling, försäkringskassa och andra aktörer som är inblandade runt eleven ingår där. 

När det sedan handlar om möten med arbetsgivare på APL-platser så är det läraren som har 

den kontakten. Förutom dessa möten så är det även en betygskonferens där programansvarig 

och skolarbsam diskuterar hur det ser ut för eleven gällande APL, studier och resultat. 

Skolarbsam står för skola – arbete- samverkan. 

SYV berättar att i årskurs tre görs en första kartläggning där arbetsförmedlingen och 

försäkringskassan är med. Till detta möte kallas även elever och föräldrar, där de får 

information om arbetslivet med daglig verksamhet och öppen arbetsmarknad. Rektor berättar 

att det sista året finns en grupp som heter skolarbsam, där försäkringskassan, 

arbetsförmedling, skolan med lärare och rektor, kurator och SYV ingår. Detta första möte sker 

i november eller december i årskurs fyra.  Andra mötet sker efter jul och det sista mötet är 

före studenten. Det är denna grupp som försöker hitta vägar framöver för eleven. Det är en 

samverkan mellan de viktigaste instanserna som är inblandade i eleverna. Det kan där vara till 
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exempel LSS och boendestödjare som är med. Aktörerna sitter tillsammans och pratar vilka 

förutsättningar eleverna har. Detta är en samverkan så att arbetsmarknaden är förberedd när 

eleverna tar studenten. Vid detta möte är inte elev och föräldrar med utan det är sedan 

mentorn som pratar vidare med eleven kring detta. 

SYV berättar att om det finns osäkerhet om daglig verksamhet eller öppen arbetsmarknad så 

kan en person från arbetsförmedlingen med titeln särskilt introduktions- och uppföljningsstöd 

(SIUS), följa med på arbetsplatsen och göra en arbetsbedömning. Går eleven mot öppen 

arbetsmarknad så skrivs man in på arbetsförmedlingen i årskurs fyra.  

Rektorn berättar att skolan har upparbetade kontakter med arbetslivet och det finns bra 

förutsättningar att få APL. Även lärare tycker att det är bra med APL-platser. Det kan vara en 

utmaning att hitta en bra APL-plats men det är skolan bra på. Mycket hänger på att skolan har 

ett stort kontaktnät ut mot arbetsmarknaden. Ett kontaktnät som man byggt upp under flera års 

tid. 

När det gäller APL så berättar rektor även att lärare är med och tittar på platsen, det kan även 

vara så att läraren behöver vara med då eleven skolas in. Att först vara med på arbetsplatsen 

ofta för att sedan besöka platsen längre emellan. Enligt läraren så följer mentor med elev ut på 

en arbetsplats i den mån det är möjligt, knyter en kontakt med arbetsgivaren och är med och 

stöttar eleven för att visa vad som kan vara bra för just den eleven.  

Läraren berättar att man har kontinuerlig kontakt med handledaren när eleven är ute på APL. 

Man har telefonkontakt och stämmer av om det varit bra eller dåligt. Efter avslutad APL 

utvärderas den tid som eleven haft APL.  Det finns ett dokument som används där handledare 

gör bedömning och där man ser på vad som gått bra och vad som måste utvecklas och tränas 

mer på. Efter att läraren fått bedömningen så pratar den med eleven och hör vilken 

uppfattning eleven har om sin genomförda APL. 

Rektorn menar att det är viktigt att ha ett tätt samarbete med APL-platsen. Detta så att 

handledaren inte får en elev som har större svårigheter än vad man trodde och vars svårigheter 

kanske blir större utanför skolan.  

SYV menar att det är en utmaning att bli duktigare på att förbereda eleven på praktikplatsen. 

En önskan vore att det finns tid med ett besök inför påbörjad praktikperiod. Ett besök så att 

eleven blir trygg. SYV uttrycker även önskan om att det alltid finns en handledarutbildning. 

 

 
6.1.2 Resonemang om övergången 

Kartläggning 

 

SYV gör tillsammans med eleverna en kartläggning innan möte sker med olika aktörer 

utanför skolan. Frågor ställs som: Vilka krav ställs? Vilka kriterier ska man uppfylla? Vad vet 

vi idag? Eleven får även fylla i ett material med olika skattningar: Hur tycker du att det 

fungerar? Hur uppfattar du din förmåga att passa tider? Även läraren gör en bedömning som 

är viktig att ha med. 
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Förberedelse för arbetslivet  

 

SYV menar att man behöver förbereda eleven för olika saker som kan hända i arbetslivet. 

Förbereda eleven hur man agerar i vissa situationer. Gör man inte det så kanske eleven mår 

dåligt och inte våga säga att man inte trivs på arbetsplatsen och då stannar hemma istället.  

 

”På en arbetsplats kan eleven äta sin lunchlåda, på den andra kan den inte det av någon anledning. Vad 

beror det på? Är det en okänd miljö? Är det konstiga gångar fram till matsalen? Vet man inte hur 

mikron fungerar? Får man ingen hjälp, så äter man ingen lunch!”(SYV, Kastanjeskolan). 

 

SYV menar vidare att alla måste förberedas. Handledare, föräldrar och elever. Alla ska ha 

samma förutsättningar. Alla parter ska vara förberedda på vad förväntningarna är. Läraren 

menar att man lägger fokus på vissa saker som eleven ska ha med sig i sitt kommande 

arbetsliv. Man jobbar med vissa delar i svenskan och i andra ämnen. Hur man beter sig, hur 

man möter andra, hur man tar emot kunder, att man är artig osv. I vissa yrken behöver man 

tänka på säkerhet och i andra är hygien mycket viktigt. 

När det gäller APL så menar SYV att en förutsättning för att det ska fungera på en APL-plats 

är att handledaren vet att eleven har svårigheter. Man måste berätta för handledaren om 

utvecklingsstörningen, att eleven kan ha svårt för orsak - verkan och kanske även svårigheten 

att ta fler instruktioner åt gången. Man måste vara trygg som handledare innan man släpper 

eleven. 

Läraren menar även att det kan vara en vinning att prova på olika arbetsplatser inom APL för 

att få den erfarenheten med sig när man slutar skolan. Då kan man ha lite att gå tillbaka till 

om man inte blir kvar på den arbetsplats man får efter skolan. Även SYV menar att önskan är, 

att eleverna är på många olika APL-platser. Dels för att man får många som bedömer eleven 

och sedan för att eleven fungerar bättre på en plats och sämre på en annan. Man får även 

större underlag för de sociala svårigheterna som eleven kan ha. En önskan, som läraren 

uttrycker, är att få mer tid att vara mer ute på APL-platsen och se eleven arbeta.  Det tar dock 

tid att besöka en APL-plats och den tiden kan vara begränsad. Har man tät kontakt med APL-

handledaren så kan det leda till att det blir bra för eleven. Läraren menar även att det vore en 

förbättring inför elevernas arbetsliv om man kunde börja med samarbetet runt 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan tidigare. Kommer det samarbetet in tidigt i 

elevernas utbildning, då det är en viktig del för elevernas framtid. Man kan då bygga upp 

något ännu bättre än det man har idag.  

Läraren menar att ett bra samarbete mellan de som är inblandade i elevens framtida 

sysselsättning är viktigt för övergången mellan skola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolan. 

 

 
6.1.3 Elevernas delaktighet  
 

Läraren menar att eleven är delaktig i sin planering på flera sätt. Dels så är det mentorssamtal 

som man har regelbundet varje termin med elever och vårdnadshavare. Det är en del i 
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planeringen av det framtida arbetslivet där APL ligger med i elevens studieplan. Sedan är 

eleverna även delaktiga i samarbetet med försäkringskassa och arbetsförmedlingen. 

 

Trygghet 

 

SYV menar att en del av skolans uppdrag är att göra eleverna trygga. Att göra eleverna 

självständiga. Något som man skulle kunna göra ytterligare för att stärka eleverna är att man 

blir duktigare på att förbereda eleverna på praktikplatsen. Ett förslag från SYV är att ha med 

en checklista: 

 

”Det förväntas att du har borstat tänderna. Kommer i tid. Ringer om man inte kommer i tid eller inte 

kommer alls”(SYV, Kastanjeskolan). 

 

SYV berättade om att man tidigare satt och övade att ringa till varandra. Vad säger man om 

man är sjuk?  Det bästa vore att göra eleven trygg så att den själv kan berätta för handledare 

vad den behöver hjälp med.  

 

”Är du trygg lär du dig, är du inte trygg lär du dig inte”(SYV, Kastanjeskolan). 

 

En utveckling inför detta tycker SYV kan vara att göra en folder som eleven får med sig ut i 

arbetslivet. Där har man olika telefonnummer att ringa som t ex fackföreningen, arbetsför-

medlingen och försäkringskassan. Även att veta att man är välkommen att ringa till skolan om 

man behöver hjälp. 

 

Självbestämmande 

 

Läraren ser det som mycket viktigt att eleverna ska få vara med och påverka, tycka och tänka 

kring vad de vill.  Det kan annars bli en svårighet om inte eleverna får vara med och 

bestämma. Rektorn tror inte heller på att presentera något som eleven inte är intresserad av. 

Efter den erfarenhet som kommit fram efter fyra år på gymnasiesärskolan så ser man 

förmågor, talanger och intressen. Man ser vad eleven klarar av och man måste tänka dels 

utifrån det och dels utifrån elevens önskemål.  

 

6.2 Lönnskolan 
 

Under denna skola valdes samma rubriker som Kastanjeskolan har. Det vill säga, 

organisation, resonemang om övergången och delaktighet för eleverna. Med hjälp av 

analysen valdes underrubriker. Dessa underrubriker skiljer sig lite från Kastanjeskolans 
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rubriker då det valts att se på vad som kommit fram för just denna skola. Underrubrikerna 

exemplifieras av citat hämtat från intervjuerna. 

Lönnskolan är en gymnasieskola med cirka 1200 elever. På skolan finns gymnasiets nationella 

program, gymnasiesärskolans individuella program och gymnasiesärskolans nationella 

program med fem inriktningar. På skolan finns fem rektorer och den rektor som deltog i 

studien har ansvar både för gymnasiets nationella program och gymnasiesärskolan. Skolan 

ligger i en stad med cirka 100 000 invånare. 

 

 
6.2.1 Organisation 
 

På Lönnskolan är det SYV som kallar samman till möten för elevernas övergång mellan 

gymnasiesärskola och arbetsliv. SYV och lärare har ett tätt samarbete medan rektorn inte 

direkt är involverad i kontakten med arbetsförmedling, försäkringskassan och andra aktörer 

som är inblandad i elevens liv. Det är SYV och lärare som har kontakt med handledare på 

APL-platser och till största delen SYV som har kontakten med arbetsförmedling och 

försäkringskassan. 

Läraren menar att en bra samverkan mellan elev, föräldrar, SYV, arbetsförmedling och försäk-

ringskassa är viktigt i övergången mellan skola och arbetsliv för elever på gymnasiesärskolan. 

Det är viktigt att eleven hamnar på rätt ställe, att det finns en kontakt och att eleven förbereds. 

 

”Att övergången verkligen sker ordentligt mellan skola och arbetsliv så att det inte blir något vakuum 

mellan. Så att de inte hamnar mellan stolarna”(Lärare, Lönnskolan). 

 

SYV berättar att första gången som arbetsförmedlingen är i kontakt med eleverna är i årskurs 

tre då det är informationsträff. Då kallas alla myndigheter som är runt eleverna, såsom arbets-

förmedling, försäkringskassa, LSS-handläggare, daglig verksamhet och de utbildningsmöjlig-

heter som finns efter gymnasiet, som särvux och folkhögskola. De myndigheter som ska 

finnas runt eleven när den slutar skolan. Det finns även möjlighet att tillsammans med elev 

och vårdnadshavare ha ett personligt möte. I årkurs fyra kommer sedan arbetsförmedlingen in 

på allvar och informerar eleverna att man har möjlighet att få stöttning. Innan dess så ska det 

förberedas ett dokument där en kartläggning på eleven gjorts. SYV tycker att denna 

samverkan fungerar bra. SYV berättar även om SIUS-konsulenten på arbetsförmedlingen, 

som kommer in ganska snart efter kartläggningen i årskurs fyra. SIUS åker ut till 

arbetsplatsen, är med eleven och har den kontakten som behövs. På vårterminen börjar SIUS 

att förhandla med arbetsgivaren och ser om intresse finns att anställa eleven.  

Läraren menar att de har ett mycket bra samarbete med de APL-platser som finns. Det är kon-

tinuerliga kontakter där besök görs på arbetsplatserna.  Dessa APL-platser är inte lätt att få tag 

på men SYV har ett stort ansvar här och det fungerar mycket bra. 
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6.2.2 Resonemang om övergången 

Kartläggning 

 

Inför mötet med olika aktörer utanför skolan gör SYV och eleven en kartläggning. Eleven ska 

där skatta sina förmågor på en skala från 1-10. Frågor kan t ex vara: Hur länge kan du arbeta 

utan paus? På vilket sätt tror du att du kan behöva stöd? Frågor finns även om viken diagnos 

eller funktionshinder eleven har. Dessa frågor gör eleven tillsammans med lärare.  Sedan 

kommer mer frågor från arbetsförmedlingen: Om man har truckkort? Om man gjort något cv? 

osv. 

SYV berättar att även inför APL så görs en kartläggning där man träffar alla elever, tar reda på 

elevens intressen, vad man gör på fritiden, vad mamma och pappa gör osv. Man skaffar sig så 

mycket information som möjligt för att få en bild av den person som man ska hjälpa ut i 

arbetslivet.  

 

”Vad har de för intresse? Vad i intresset lockar dem? Oftast hör ju intresset ihop med det de tycker är 

lätt att göra, som de inte har svårigheter i. Så det blir också en fråga: vad har du för styrkor? Men 

också vända på det och fråga: Vad tycker du är svårt? Vad vill du lära dig mer av? Så får man en bild 

av eleven och elevens tankar” (SYV, Lönnskolan). 

 

SYV menar vidare att denna kartläggning sker i slutet av årskurs ett då lärarna skaffat sig 

mycket information om eleven. Det kan dock även vara så att eleven, under resans gång, blir 

intresserad av annat än den inriktning som den valt eller som finns på skolan. Då kan man 

byta ut en kurs i fördjupningen. Det handlar om att vara flexibla. Det ska dock vara tydligt att 

detta är något man tror på och att det främjar elevens utveckling. 

 

Förberedelse för arbetslivet  

 

Läraren menar att eleverna förbereds i hela utbildningen inför ett yrkesliv. Att de kan tänka 

sig in i frågor som: vad vill en arbetsgivare ha? Vad är viktigt att tänka på? Vem ringer man 

till för att berätta att man är sjuk eller har försovit sig? Sådant tränar eleverna på. Att passa 

tiden kan vara det som avgör om man får ett jobb eller inte. Även service och bemötande är 

viktigt att öva på, både mot arbetsgivare och i sitt yrke. En av utmaningarna för skolan att 

arbeta mer med är, att eleverna ska tänka på hur de ska agera för att kunna sköta sitt arbete. I 

skolan försöker man efterlikna verkligheten hela tiden.  

 

”Det är inte bara här och nu utan för framtiden”(Lärare, Lönnskolan). 

 

Läraren berättar att ibland bjuder elever, från det nationella yrkesförberedande programmet, in 

särskolan på en middag. De har då rekonstruerat en restaurang i matsalen där eleverna på 

särskolan bjuds på middag. Detta gör att eleverna på gymnasiesärskolan förstår mer att det är 

på riktigt.  
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Även rektorn menar att man försöker omsätta arbetsuppgifterna som om eleverna skulle vara 

ute på en arbetsplats. Att försöka kopiera så mycket som möjligt när det finns möjlighet till 

det. Att kunna identifiera kunskaper i det praktiska. Att eleven hela tiden känner igen 

kunskaper Det kännetecknar en bra övergång mellan gymnasiesärskola och arbetslivet. Även 

att delaktighet handlar om att det mänskliga mötet har betydelse.  

När det gäller APL så önskar SYV att det fanns mer tid att arbeta med arbetsgivarna. Att man 

kunde vara ute mer bland eleverna och finnas till hands mer.  Även att satsa mer tid vad gäller 

anpassningar för arbetsgivaren.  

 

”Ibland känner jag att en elev ska ut på ett företag där människor har ett jobb och de ska även ta hand 

om våra elever och handleda dom. Ett halvt steg ut i företaget för våra elever skulle vara super”(SYV, 

Lönnskolan). 

 

SYV menar att det är deras ansvar att göra anpassningar på arbetsplatsen och att kunna göra 

arbetsförmågebedömning.  Arbetsgivaren får veta att det kan komma elever med behov av 

särskilt stöd och vilket stöd eleven behöver. SYV tittar på miljön, anpassar och hjälper 

arbetsgivaren att anpassa så att det blir så bra som möjligt. En viktig del är även att upplysa 

företaget om att kontakta skolan om det kommer upp funderingar. Detta för att det inte ska bli 

ett missförstånd under en längre tid utan att man tar tag i funderingen eller problemet direkt. 

SYV anser att de har ett mycket bra samarbete med de plaster där eleverna har APL. Rektorn 

menar dock att det är en jakt att få tag på APL-platser där särskolan inte har hög prioritet ute 

på arbetsplatserna. Detta då det på en arbetsplats ska vara produktivitet, lätt att leda och inte 

någon större vuxenkontakt. Det särskoleeleverna behöver är tät kontakt. 

Läraren lyfter även fram samverkan med föräldrarna. Ett tätt, nära och kontinuerligt 

samarbete. Det är en viktig del när eleverna ska ha APL. Ska eleven ha APL på hemorten så 

vet föräldrarna vad som finns där och kanske även har kontakter. 

 
6.2.3 Elevernas delaktighet 

Stolt och betydelsefull 

 

Läraren menar att det är viktigt att eleven känner sig betydelsefull på arbetsplatsen. Att eleven 

känner sig stolt över sin egen kunskap och kapacitet. Det är en viktig del att stärka eleverna i. 

En trygghet där eleverna kan utvecklas från sin egen nivå, där man är. En del elever har 

enormt självförtroende och kastar sig in i saker gång på gång. Eleverna kan gång på gång 

misslyckas men reser sig igen.  

 

”Vi lär oss av våra misstag och vi lär oss av varandras misstag också”(Lärare, Lönnskolan). 

 

Rektorn tror på, att det är viktigt att man låter eleverna växa i träff med andra människor. 

SYV menar att när eleven får vara ute på olika arbetsplatser och får rätt stöd, då växer de. Det 

är en chans för dem att komma underfund med vad de vill göra i framtiden. Rektorn menar att 

eleven även ska växa i de arbetsuppgifter som den utför.  
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”Det kan vara vad som helst, att tömma papperskorgar på en nöjesplats. Töm 17, vad innebär det, jo 

det finns plats för mycket mer papper. Sätta värde för att det har betydelse för nästa steg. Om du inte 

bytt så hade det legat 1000 glasspapper utanför, nu ligger det 1000 glasspapper i. Då blir arbetsupp-

giften roligare istället för att vara monoton”(Rektor, Lönnskolan).  

 

Rektorn menar att man inför arbetslivet ska lära eleverna meningsfullhet. Veckorna är me-

ningsfulla, man är delaktig i en process. Att man har gjort arbetsuppgifter som man kan vara 

stolt över.  

 

”Det var jag som gjorde att det blev såhär bra”(Rektor, Lönnskolan). 

 

 Att vara delaktiga och kunna påverka 

 

SYV menar att övertygelsen finns, att om eleverna är motiverade och får vara med och 

påverka, så blir det oftast bättre. Eleverna på skolan har stort inflytande att få vara med och 

bestämma själva. Detta dock inom vissa ramar.  

Enligt SYV så är eleverna delaktiga i sin planering inför APL. Inför första samtalet till hand-

ledaren så pratar SYV med eleven och frågar om det är något speciellt som eleven vill att 

SYV ska berätta för handledaren. 

 

”Är det något speciellt som du vill att jag ska säga när jag ringer? – Ja, jag vill att du säger att jag 

måste ha en handledare”. SYV och eleven går även igenom påståenden som handlar om eleven som t 

ex, det är viktigt för mig att bara ge en instruktion åt gången, det är viktigt för mig att ingen tar i mig, 

det är viktigt för mig att man tar med mig när det är rast osv”( SYV, Lönnskolan). 

 

Detta dokument tar sedan SYV med sig till arbetsplatsen där eleven ska ha APL. På arbets-

platsen går sedan SYV och eleven igenom dokumentet med handledaren, går igenom det 

praktiska på arbetsplatsen och om det är något mer speciellt som eleven ska veta. De går 

sedan runt och tittar på arbetsplatsen, var man äter lunch, var man kan ställa matlådan, vad 

man gör på rasterna, vad det finns för arbetsuppgifter och hur eleverna känner inför dem. 

Efter avslutad APL finns en kartläggning där SYV och elev går igenom vilka arbetsuppgifter 

eleven haft och en bedömning. Detta görs tillsammans med elev så att den känner sig bekväm 

med vad SYV skrivit. Eleven får då vara med och berätta om den tycker att det som skrivits 

stämmer. 
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I tabell 1 nedan visar jag vad som kommit fram i resultatet vad gäller organisation, 

resonemang om övergången och elevernas delaktighet.  

Tabell 1 

Sammanfattande jämförelse av de två skolorna. 

Kastanjeskolan Lönnskolan 

Organisation Organisation 

Rektor kallar samman till möten. SYV kallar samman till möten. 

I årskurs 3 och 4 sker möte med 

arbetsförmedling och försäkringskassa. 

I årskurs 3 och 4 sker möte med 

arbetsförmedling och försäkringskassa. 

Kartläggning görs inför första mötet med 

arbetsförmedlingen och försäkringskassa. 

Kartläggning görs inför första mötet med 

arbetsförmedling och försäkringskassa. 

Skolan har stort kontaktnät med APL-

plaster. 

Skolan har svårt att få APL-plaster till 

eleverna på gymnasiesärskolan. 

Lärare har bra och kontinuerlig kontakt med 

handledare på APL-platser. 

Lärare och SYV har bra och kontinuerlig 

kontakt med handledare på APL-platser. 

Om det finns tid så besöker lärare eleven på 

dennes APL-plats. 

Lärare och SYV besöker eleven på dennes 

APL-plats. 

Resonemang om övergången Resonemang om övergången 

En viktig uppgift är att förbereda eleven för 

vissa situationer i arbetslivet. Fokus bör 

ligga på det som eleven behöver ha med sig 

ut i arbetslivet. 

Eleverna förbereds under hela utbildningen 

inför arbetslivet. En viktig del är att eleverna 

kan tänka sig in i vad arbetsgivaren vill ha. 

Även att läraren även kopplar mycket till det 

verkliga livet. 

SYV ser det viktiga i att eleverna får prova 

på olika APL-platser. 

 

SYV ser det viktiga i att handledare på APL-

platsen känner till elevens svårigheter. 

SYV ser det viktiga i att arbetsgivaren 

delges vilket stöd eleven behöver. 

En önskan från lärare är att vara med eleven 

mer på dennes APL-plats. SYV önskar att 

det fanns en handledarutbildning. 

Önskan från SYV är att vara med eleven 

mer ute på dennes APL-plats, samt att arbeta 

mer med arbetsgivare. 

Elevens delaktighet Elevens delaktighet 

SYV menar att en viktig del i skolans 

uppdrag är att göra eleverna trygga och 

självständiga. 

En viktig del, enligt läraren, är att eleverna 

känner sig betydelsefulla och stolt över sin 

kunskap och kapacitet. 

Något annat som SYV ser som viktigt är att 

eleverna får vara med att påverka, tycka och 

tänka kring vad de vill. 

SYV menar att eleverna är delaktiga i att 

påverka och har stort inflytande, samt är 

delaktiga i sin planering inför APL. 
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6.3 Sammanfattning 
 

På Kastanjeskolan är det rektor som kallar samman till de möten där skolans personal och ak-

törer utanför skolan deltar. Den övergripande kontakten med handledare på APL-platser har 

dock lärare. På Lönnskolan är det däremot SYV som kallar samman till möten. SYV har även 

kontinuerlig kontakt med arbetsförmedling och andra aktörer utanför skolan. När det gäller 

kontakt med handledare på APL-platser så har både SYV och lärare den kontakten. 

 

Båda skolorna har möte med arbetsförmedling och försäkringskassa i årskurs tre och i årskurs 

fyra. Inför mötet i årskurs tre får eleven fylla i ett material med olika skattningar om sig 

själva. På båda skolorna finns även SIUS från arbetsförmedlingen. SIUS träder in i årskurs 

fyra. På Kastanjeskolan kan SIUS följa med på arbetsplatsen om det råder osäkerhet om ele-

ven ska till daglig verksamhet eller ut på öppenarbetsmarknad. På Lönnskolan kommer SIUS 

in efter kartläggning i årskurs fyra och åker ut till den arbetsplats eleven har, för att förhandla 

med arbetsgivaren om eventuell anställning. 

 

Gällande APL-platser så berättar rektor och lärare på Kastanjeskolan att skolan har bra förut-

sättningar att få APL-platser. Skolan har ett bra kontaktnät ut mot arbetsmarknaden. Till skill-

nad mot Kastanjeskolan tycker rektor på Lönnskolan att det är svårt att få APL-platser till ele-

verna på gymnasiesärskolan. Dessa elever har inte hög prioritet ute på arbetsplatserna.  

På Lönnskolan finns kontinuerlig kontakt med handledare. SYV är med ut på arbetsplatsen, 

tittar på miljön, anpassar och hjälper arbetsgivare med att anpassa för att det ska bli så bra 

som möjligt. SYV och lärare är sedan, under APL-tiden, ute och besöker eleverna. Lärare på 

Kastanjeskolan är däremot bara ute och besöker eleven om det finns tid till det. Däremot så 

finns en kontinuerlig kontakt med handledare även där. 

 

När det handlar om att förbereda eleverna för arbetslivet menar SYV och lärare på Kastanjes-

kolan att eleven behöver veta vad som kan hända i arbetslivet och hur man agerar i vissa situ-

ationer. Att man i undervisningen lägger fokus på vad eleven behöver ha med sig ut i arbetsli-

vet. Även på Lönnskolan menar lärare att eleverna förbereds hela utbildningen inför arbetsli-

vet. Eleverna tränar på vad som är viktigt att kunna och att tänka på i arbetslivet. Både rektor 

och lärare menar att det är viktigt att efterlikna verkligheten. Att eleven kan identifiera uppgif-

ter med det praktiska. På båda skolorna menar SYV att det är viktigt att delge handledare på 

APL-platsen om de svårigheter eleven har och vilket stöd som behövs. SYV på Lönnskolan 

och lärare på Kastanjeskolan har båda en önskan om att kunna vara ute mer på arbetsplatsen 

när eleven har APL och SYV önskar även att arbeta mer med arbetsgivarna. 

 

Både Kastanjeskolan och Lönnskolan ser det viktiga i att eleverna utvecklar trygghet och blir 

självständiga under skoltiden. SYV på Kastanjeskolan menar att ett sätt att göra eleverna 

trygga är att göra dem medvetna om vad de behöver kunna och behöver tänka på i arbetslivet. 

På Lönnskolan menar lärare att det är viktigt att eleverna känner sig stolta över sin kunskap 

och kapacitet samt känner sig betydelsefulla på arbetsplatsen. Rektorn på skolan tror att ele-

verna växer i träff med andra och SYV menar att de även växer med rätt stöd.  

 

Både skolorna uttrycker även det viktiga i att lyssna på eleverna. Läraren på Kastanjeskolan 

menar att det är viktigt att eleverna får vara med att tycka, tänka och påverka. Det är viktigt 
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att se utifrån elevens önskemål och vad eleven klarar av. Elevernas delaktig är i mentorssam-

talen och i samarbete med försäkringskassa och arbetsförmedling. Eleverna är även delaktiga 

genom att de har stort inflytande i sin planering inför kommande arbetsliv detta i sin studie-

plan vid mentorssamtalen. Även på Lönnskolan menar rektor, SYV och lärare att det är viktigt 

att eleverna får vara med att tycka, tänka och påverka. En viktig del är att eleverna är delakt-

iga i sin planering, där en del är, att eleverna är med och planerar sin APL.  
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Jag har inför min resultatdiskussion valt att se på vad teori, forskning och resultat har 

gemensamt och gjort rubriker därefter. Som avslutning har jag valt att göra en 

sammanfattning som grundar sig i mina forskningsfrågor. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka strategier två skolor uppger att de har kring 

sitt arbete med övergången mellan gymnasiesärskola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolans nationella program. 

 
7.1.1 Organisation 
 

Båda skolorna uttrycker samarbete som en viktig aspekt i processen för elevernas övergång 

mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Inom skolan samarbetar rektor, SYV och lärare på 

gymnasiesärskolans nationella program med varandra. Utöver det så är det flera möten under 

årskurs tre och fyra då skolan samarbetar med försäkringskassa, arbetsförmedling och andra 

instanser som är inblandade i eleven. I det kommunikativt relationsinriktade perspektivet 

(Ahlberg, 2015) så är interaktionen mellan olika människor centralt. Man ser både på lärande, 

kommunikation, delaktighet och relationer inom skolan, men även relationer och 

kommunikation mellan skilda ansvarsnivåer och olika aktörer. Genom förändring i 

omgivningen så kan man ge eleven förutsättning att nå uppnådda mål. Även 

praktikgemenskaper (Wenger, 1998) har sitt primära fokus på lärande som ett socialt 

deltagande. Deltagarna bidrar här till det gemensamma lärandet med sina kunskaper. Då 

främjas lärande. Vi har alla våra egna teorier och sätt att förstå världen, men tillsamman med 

andra så får vi tillfälle att utveckla, förhandla och dela dem. 

Båda skolorna har i årskurs tre ett informationsmöte med arbetsförmedling och 

försäkringskassa. Vid detta informationsmöte görs det även en kartläggning och eleven får 

fylla i ett material med olika skattningar om sig själv. I årskurs fyra fortsätter skola, 

arbetsförmedling och andra aktörer utanför skolan att mötas. På skolorna ser det sedan olika 

ut vem det är som är den som kallar samman till möten. På Kastanjeskolan är det rektor 

medan det på Lönnskolan är SYV. Vid möten med arbetsgivare på APL-platser så är det lärare 

på Kastanjeskolan medan det på Lönnskolan är både SYV och lärare. Båda skolorna, i min 

studie, har samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa och andra aktörer utanför 

skolan som är inblandade i eleverna och deras framtid, såsom LSS, habilitering, 

boendestödjare. Wenger (1998) tar upp om förmedling (brokering) där förmedlare är ett 

förhållande mellan ett praktikområde och utsidan. Förmedling handlar om processer som 

översättning, samordning och anpassning mellan perspektiven. SYV på Kastanjeskolan menar 

att ett syfte med denna samverkan är att arbetsmarknaden är förberedd när eleverna tar 

studenten. En person från arbetsförmedling, SIUS, är en länk mellan skolan och arbetslivet. 

Det ser dock olika ut på skolorna. På Kastanjeskolan kommer SIUS ut till arbetsplatsen vid 

behov. Detta då det råder tvekan om eleven ska höra till daglig verksamhet eller öppen 

arbetsmarknad. På Lönnskolan besöker SIUS alltid arbetsplatsen för att förhandla med 

arbetsgivare om framtida anställning. Även Kaehne och Beyer (2009b) lyfter i sin studie 

samarbetet mellan lärare, arbetsförmedling och arbetsgivare. Det är inte alltid det som 
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eleverna förbereds på i skolan som förväntas av dem när de kommer ut till arbetsplatsen. 

Kopplingen mellan elevernas önskemål och de kriterier som arbetsgivaren har bör finnas där. 

Som skolorna i min studie har SIUS, så menar Kaehne och Beyer (2009b) att en stödarbetare 

från en arbetsorganisation kan fungera som kopplingen mellan skola och arbetsliv. I Gallagher 

och Bennetts studie (2013) så visas det att elever tycker att det blir en positiv och meningsfull 

placering i arbetslivet när det sker en samverkan mellan skola och arbetsliv. I den studien 

studerades det dels jobbcoachernas arbete mellan skola och arbetsliv. Jobbcoacherna var 

ansvariga för kontakt med arbetsgivare och stöd för studenterna på arbetsplatsen. Studien 

visar att arbetsgivare behöver bli förberedda på att kunna anställa elever med 

utvecklingsstörning. Wehman et al (2014) visar i sin studie, från USA, på att en orsak till att 

arbetsgivare inte anställer ungdomar handlar om att den inte är medveten om 

funktionshindret. Även i Sverige (Abrahamsson, 2002) visas det att arbetsgivare inte ville 

anställa arbetshandikappade för att det var låg förväntan på deras funktionsförmåga. Detta var 

för 16 år sedan. Har något ändrats nu? Rektorn på Lönnskolan menar att det är svårt att få tag 

på APL-platser då elever från särskolan inte är prioriterade på arbetsplatser. På Kastanjeskolan 

uttrycker dock både lärare och rektor att det är lätt att få tag på APL-platser. Detta då de byggt 

upp ett stort kontaktnät ut mot arbetsmarknaden. Varför ser det olika ut undrar jag? En tanke 

är att Kastanjeskolan finns i en mindre kommun där det kan vara lättare med den personliga 

kontakten mellan skola och arbetsliv. Det kan vara lättare att bygga upp ett kontaktnät än i en 

större kommun. 

 

 
7.1.2 Resonemang för övergången 
 

Ineland et al (2013) tar upp att särskolan brister i kommunikativ färdighetsträning. Man 

fokuserar på elevernas begränsningar och därför efterlyses det ett perspektiv som belyser 

möjligheter och utmaningar. En skolplanering som utgår från ett livslångt perspektiv. 

Detta stöds inte i min studie då man på båda skolorna är överens om att man behöver 

förbereda eleven för arbetslivet och för olika saker som kan hända ute på en arbetsplats. Att 

man ska förbereda eleven på hur den kan agera i vissa situationer. Det kan handla om sitt 

beteende på arbetsplatsen, hur man bemöter andra, att man ringer arbetsgivaren när man 

kommer för sent eller är sjuk. Skolverket (2013b) visar på att skolan har som uppgift att 

förbereda eleven för att arbeta och verka i samhället. Även Gragoudas (2012) visar i sin 

forskning på att eleverna bör ha färdigheter efter gymnasiet som leder dem till anställning. 

Frågan ställs: Hur gör man för att förbereda elever för ett liv efter skolan? På Lönnskolan 

menar de att ett sätt att förbereda är att försöka efterlikna verkligheten, att omsätta 

arbetsuppgifter som om man vore på en arbetsplats. Att kunna identifiera kunskaper i det 

praktiska. Wenger (1998)  använder sig av begreppet gränsobjekt (boundary objects) som 

handlar om att koppla perspektiv mellan olika delar för ett syfte. Man kopplar det man lärt sig 

samman med resten av världen, som en funktion av information till bearbetning. Barnett och 

Crippen (2014) visar även de på att man kan göra elever mer motiverade och engagerade 

genom att koppla det eleverna läser till verkliga världen. Ett sätt är att göra träningsprogram 

och uppgifter kopplade till det yrkesverksamma som härmar verkliga världens processer. 

Läraren på Lönnskolan beskrev hur eleverna på nationella programmet bjuder eleverna på 

särskolan på ”restaurang” ibland. Detta dels för att eleverna på nationella ska få öva sig på hur 

det är att laga en hel meny och servera, men även så att eleverna på gymnasiesärskolan ska få 

registrera hur det går till att arbeta i restaurang. Barnett och Crippen (2014) visar i sin studie 
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att ett exempel på att integrera skolsamhället i det som eleverna kommer att möta i arbetslivet 

kan vara att förbereda och planera för en klassrumsrestaurang där det krävs menyer, priser 

mm. Här kopplar man det till kärnämnena och då även bidrar till ökad studiemotivation. 

Ofoegbu och Azarmsa (2010) visar i sin studie att man kan behöva lokalisera och utnyttja 

andra kompletterande läroplaner som fokuserar på de färdigheter som eleverna behöver i 

verkliga livet. 

Båda skolorna gör även en kartläggning där eleverna får svara på frågor och skatta sina 

förmågor. I denna kartläggning får man fram elevernas förmågor, behov och även intressen. 

Man får då en bild på personen som man ska hjälpa ut i arbetslivet. Rowe et al (2015) tar i sin 

studie upp om övergångsbedömning där fem steg beskrivs. I de fem stegen ser man på vad 

man ska komma åt och samlar information om eleven, man väljer en lämplig bedömning, man 

genomför bedömningen, samlar in data från olika källor och sedan förberedelse för arbete, 

självständigt boende och gemenskapsmiljö. Dessa fem steg svarar på frågor om eleven vad 

gäller intressen, behov, färdigheter, kunskapsmål och mål efter studenten. 

SYV på Kastanjeskolan menar att alla måste förberedas, föräldrar, elever, arbetsgivare. 

Förbereda kan man göra genom att alla ska ha samma förutsättningar och vara förberedda på 

vilka förväntningarna är.  Jag kopplar det till studien av Wehman et al (2014) som visar att en 

aspekt som kan vara viktig i elevens övergångsplan inför arbetslivet, är föräldrarnas förväntan 

på sina barns framtid. Skolan, föräldrar och elev bygger tillsammans upp en plan och process 

mot elevens mål och de arbetsrelaterade färdigheter som behövs. Läraren på Kastanjeskolan 

menar att det är viktigt att ha ett bra samarbete med alla som är med i elevernas framtida 

sysselsättning för att det ska bli en bra övergång mellan gymnasiesärskola och arbetslivet.  

Det ser även olika ut på de olika skolorna när eleven har en APL-plats. På Lönnskolan är 

lärare och SYV ute och besöker APL-platsen medan lärare på Kastanjeskolan anser att tiden 

inte alltid räcker till, trots att önskan finns att vara mer med eleven ute på arbetsplatsen. 

Läraren menar dock att det ändå finns en tät och kontinuerlig kontakt med handledare ute på 

APL-platserna. SYV på Kastanjeskolan menar att en förutsättning för att det ska fungera på 

arbetsplatsen är att handledaren vet att eleven har svårigheter och även vilka svårigheter som 

finns. Läraren är då med ut på arbetsplatsen första gången för att visa hur det fungerar där. 

Även på Lönnskolan menar SYV att det är skolans ansvar att anpassa för eleven och hjälpa 

arbetsgivaren genom att berätta vilket stöd eleven behöver för att det ska bli bra för eleven. 

Trots att det på den skolan görs flera besök på APL-platserna så önskas det att man kunde 

vara ute ännu mer på arbetsplatserna och att det fanns mer tid till att handleda och arbeta med 

arbetsgivarna. SYV på Kastanjeskolan menar att det är viktigt att eleverna får prova på olika 

APL-platser. Dels för att eleverna får prova på olika arbeten och dels för att de ska ha något 

att falla tillbaka på om de av någon anledning inte blir kvar på arbetet som de börjar på efter 

studenten. Att vara ute flera veckor på APL kan jämföras med Cease-Cook et al (2015) studie 

som visar på ett program där eleverna får lära sig om olika yrken, prova olika arbetsstilar, 

upptäcka vilka jobb de gillar och hur de lär i jobbmiljön, där jag kan se kopplingen i det 

viktiga att få prova på olika arbeten. Cease-Cook et al (2015) visar att detta kan ske genom att 

besöka arbetsplatser för att se vilka färdigheter som behövs för arbetet. Ett sätt kan vara att 

följa en anställd för en dag. Min fundering är varför personal på Lönnskolan kan vara mer ute 

på arbetsplatserna med eleverna än vad personalen på Kastanjeskolan kan. Kan det ha att göra 

med att Lönnskolan är en större organisation där lärare lättare kan få tid att besöka 

arbetsplatserna. Eller har det att göra med att SYV har det största ansvaret vad gäller 

elevernas övergång och då kan prioritera besök på arbetsplatserna? 
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7.1.3 Hur är eleverna delaktiga? 
 

På båda skolorna ses det viktiga i att eleverna får vara med att påverka, tycka, tänka och 

komma med sina önskemål. Skolorna är båda överens om att det blir oftast bättre om eleverna 

får vara med och påverka. Wenger (1998) visar med sitt begrepp deltagande, att det handlar 

om en process att delta men även att skapa relationer med andra.  En del av deltagandet är 

lärandet. Deltagande är en källa till identitet menar Wenger. Rektorn på Kastanjeskolan tror 

inte på att presentera något som eleven inte är intresserad av.  Enligt läraren på Lönnenskolan 

så är det viktigt att eleverna är med i sin planering då det ska utgå från deras behov, styrkor 

och förmågor. På den skolan är eleven med i sin planering inför APL. Då sitter SYV och elev 

tillsammans och diskuterar om det är något speciellt som eleven vill att SYV lyfter fram till 

arbetsgivaren. Det viktiga som arbetsgivaren behöver veta för att det ska fungera bra för 

eleven. Molin (2008) visar i sin studie på att det är av stor vikt att kunna synliggöra sitt 

funktionshinder mot arbetsgivare. Vad funktionshindret kan innebära i vissa situationer.  

Läraren på Kastanjeskolan menar att eleven är delaktig i sin planering på flera sätt. Ett är 

delaktighet i mentorssamtalen där man diskuterar elevens studieplan. Det som jag dock inte 

fick fram i mitt resultat är i vilken utsträckning eleverna tar ansvar över sin IUP. Cease-Cook 

et al (2015) visar i sin studie, som handlar om arbetsbaserade inlärningsupplevelser att där 

följer elevernas IUP med dem genom åren för att förbereda dem med förmågor som är viktiga 

för att vara redo för arbetsliv eller vidare studier. Mål som sätts för programmet ser man hur 

man bäst får in i läroplanen. Eleverna kan då göra informerade beslut om sin framtid. Även 

Canha et al (2012) visar i sin studie, att genom att eleverna kan delta i, bidra med och ta 

ansvar för sin IUP så är det ett sätt för eleverna att göra informerade val i sin övergång. Med 

det menas, att inte bara vara med på möten, utan att ta mer ansvar. Det är även ett sätt att 

förbättra elevernas självkännedom. Även Barnett och Crippen (2014) tar upp om att elever 

kan vara med i planeringsprocessen genom att få ansvar att bestämma, designa och utveckla 

sina planer. Detta kan bidra till att eleverna blir aktiva och självbestämmande medlemmar i 

samhället. Att just utveckla sina förmågor i självbestämmande handlar om att använda 

förmågor som att göra val, att fatta beslut, att lösa, problem och att fatta mål och det visar 

Gragoudas (2012) kan leda till att eleverna blir mer självständiga. Jag tar här stöd av 

Skollagen (2010:800) där syftet med utbildningen är att skolan ska utveckla elevernas 

förmåga att självständigt tillägna, fördjupa och tillämpa kunskaper. Även enligt Skolverket 

(2013b) ska eleven utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende.  

Lärare och rektor på Lönnskolan menar även att det är viktigt att eleverna känner sig behövda 

på arbetsplatsen och att de känner att det de gör är meningsfullt. Att man låter eleverna växa i 

möte med andra och i sina arbetsuppgifter. Wenger (1998) menar att genom att man designar 

gränsobjekt så designar man deltagande. Jag ser det som att genom att skolorna ger eleverna 

redskap till hur de ska vara förberedda i arbetslivet så hjälper man dem även att hitta sin plats 

som deltagare ute i samhället. I detta fall på arbetsplatser. Även Wehman et al (2014) visar att 

en hjälp för eleverna när de söker arbete är att de fått erfarenhet av arbete och även träning på 

att vara medveten om arbete. 
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7.1.4 Önskan om vidareutveckling 
 

Rektor, SYV och lärare reflekterade alla över hur man kunde anpassa, för att övergången för 

eleverna mellan gymnasiesärskola och arbetsliv, kunde bli bättre. Det som SYV och lärare såg 

som kunde förbättras för elevernas övergång mellan gymnasiesärskola och arbetsliv var, att få 

möjlighet att besöka eleverna på deras APL-platser oftare. SYV på ena skolan sa även att en 

förbättring kan vara att förbereda eleverna mer på praktikplatsen och SYV på båda skolorna 

önskade även att det alltid ska vara en handledarutbildning med handledaren på APL-platsen. 

Även att man kan ge eleverna mer redskap när de ska ut i arbetslivet. Ett exempel kan vara en 

folder där det finns telefonnummer till t ex arbetsförmedling och försäkringskassa. 

En av lärarna menar att en förbättring vore att tidigare börja samarbeta med arbetsförmedling 

och försäkringskassa. Detta så att eleven tidigare känner till den hjälp den kan få där. 

 

7.1.5 Sammanfattning 
 

Hur resonerar och organiserar, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på två 

gymnasiesärskolors nationella program, kring arbetet med elevernas övergång mellan skola 

och arbetsliv?  

Båda skolorna ser det viktiga i samarbete mellan skolan och olika aktörer utanför skolan. 

Detta så att arbetsmarknaden är förberedd när eleven tar studenten så att man kan hitta vägar 

framöver för eleven. Att eleven hamnar på rätt ställe och att eleven förbereds inför arbetslivet. 

Skolorna har ett samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa som löper på under 

årskurs tre och fyra. 

Genom att förbereda för arbetslivet så har eleverna bättre förutsättningar att bli trygga och 

självständiga. Detta så att eleverna ska kunna trivas på arbetet och vilja gå dit. Eleverna kan 

bli trygga genom att förberedas hur man till exempel agerar i vissa situationer. Att man som 

lärare lägger upp sin undervisning så att eleverna ska kunna känna att det liknar verkliga livet. 

Detta lyftes även fram i litteraturen. Ett exempel kan vara att låta yrket flytta in i klassrummet 

på så vis att man till exempel arrangerar en restaurang i klassrummet där eleverna får göra de 

saker som de kommer att möta ute i arbetslivet.  

 Båda skolorna visade även på att de tyckte det var viktig med en tät kontakt med handledare 

ute på APL-platser. Handledare behöver få veta vilka behov eleven har för att det ska fungera 

bra för eleven ute på arbetsplatsen. Dock ser det lite olika ut hur skolorna kan vara på besök 

ute på APL-platserna. Även hur förutsättningarna är att få APL-platser till eleverna på 

gymnasiesärskolan. 

Hur resoneras det kring elevernas delaktighet i övergången mellan gymnasiesärskolan och 

arbetsliv? 

Mitt resultat visar på att båda skolorna såg det viktiga i att eleverna får vara med att tycka, 

tänka och påverka. Eleverna ska vara delaktig i sin planering för att man ska kunna utgå från 

deras styrkor, intressen, behov och förmågor. Det är viktigt att eleverna får vara med i val 

inför APL-plats. På en av skolorna är eleverna även med i förberedelsen inför sin APL.  
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Flera forskare visar i sina studier på det viktiga i att eleverna är med och bestämmer över sina 

utvecklingsplaner. Det kom inte fram i mitt resultat om och hur de båda skolorna arbetar med 

det. Det framkom att eleverna var delaktiga i sin IUP men inte på vilket sätt. 
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7.2 Metoddiskussion 
 

Då jag i mitt syfte ville undersöka hur skolor resonerar kring övergången mellan skola och 

arbetsliv på gymnasiesärskolan nationella program så valde jag att göra intervjuer med de 

aktörer inom skolan som jag trodde var med i elevernas övergång mellan skola och arbetsliv. 

Jag var från början, även intresserad av hur elever och föräldrar såg på denna process. Då jag 

insåg att jag måste begränsa mig, då jag hade begränsad tid att lägga ned på studien, så valde 

jag att endast intervjua personal på två skolor. 

För att öka tillförlitligheten på studien så valde jag skolor som jag inte har någon relation till. 

Jag ser detta som en styrka i studien då jag inte hade någon förförståelse för deras arbetssätt 

och då inte heller kunde lägga in mina egna värderingar i resultatet. Jag kontaktade 10 skolor 

genom att skicka ut brev till rektor. Detta dels för att få rektorns godkännande att intervjua på 

skolan men också då jag även ville intervjua rektor. Jag tycker att det var svårt att få skolor att 

delta i studien. Detta gjorde att det tog tid att börja med intervjuerna då jag fick utöka min 

sökradie. Två rektorer ville ställa upp i studien. Dessa skolor hade en varsin studie- och 

yrkesvägledare så valet föll där naturligt på vilken jag skulle intervjua. På en av skolorna 

kontaktade jag två lärare och fick svar av en som kunde ställa upp på intervju. Även där föll 

valet naturligt. På den andra skolan fick jag ett namn av rektorn att kontakta. Den läraren 

kunde dock inte vara med på intervju. Jag fick då ett namn på lärare av studie- och 

yrkesvägledare och den läraren valde att delta i studien. Trots att jag fick ett namn 

rekommenderat så anser jag inte att det minskar tillförlitligheten.  

När jag hade gjort en intervjuguide och intervjuerna var bokade så gjorde jag en pilotintervju. 

Pilotintervjun var till stor hjälp för mig då jag dels fick möjlighet att testa ljudinspelningen 

och dels se hur mina frågor fungerade. Jag märkte under tiden jag gjorde pilotintervjun att 

några av mina frågor var ganska lika formulerade vilket kanske skulle tillföra att jag på den 

ena av dem inte fick något svar. Jag valde ändå att behålla alla frågor då jag anser att varje 

svar är värdefullt. Innan intervjuerna berättade jag dock för de jag intervjuade att frågorna 

kunde uppfattas liknande och att vi då kan hoppa över den frågan om den intervjuade tyckte 

att den redan besvarat den. Då jag efter transkriberingen läste igenom mina intervjuer så anser 

jag att det var ett bra val att behålla alla frågor då de frågor som jag tyckte var ganska lika 

ändå besvarades på olika sätt. Däremot ser jag det som en svaghet i studien att jag gjorde en 

pilotintervju med lärare, med de frågor som var riktade till lärare. Under intervjuerna med 

rektor och studie- och yrkesvägledare kunde jag känna lite osäkerhet då jag inte gjort en 

pilotintervju på de frågorna. 

Innan jag började intervjun så berättade jag de etiska regler som finns och frågade även om 

jag fick ljudinspela. Jag fick ljudinspela alla intervjuer och det anser jag har underlättat när 

jag intervjuade. Dels kunde jag koncentrera mig på det som sades utan att föra anteckningar 

och sedan så fick jag med alla ord när jag transkriberade. Jag anser att jag var flexibel med 

intervjuguiden under intervjuerna. Ibland flyttade jag upp någon fråga då jag tyckte den 

hängde samman med förgående svar. Jag var dock noggrann med att jag ställde alla frågor 

som jag skrivit i intervjuguiden. Intervjuguiden fungerade bra men jag ställde ändå några 

följdfrågor ibland. Det jag dock märkte när jag analyserade mina intervjuer var att jag blev 

nyfiken på flera svar som jag hade kunnat följa upp med följdfrågor. Det gjorde jag dock inte 

då tiden var begränsad innan arbetet behövde sammanställas. Det kan jag se som en svaghet i 

studien då jag kunde gjort resultatdelen lite utförligare och kanske kunnat dra mer slutsatser i 
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resultatdiskussionen. Även att jag, innan jag ställde frågorna som jag hade med, frågat mer 

om skolornas organisation för att kunna tillföra mer i diskussionen. Jag hade även från början 

kunnat göra intervjuguiden större med fler frågor för att få veta mer. Intervjuguiden var lite 

smal.  

Som analysmetod av mitt resultat så valde jag teoristyrd kvalitativ metod. Detta val gjorde att 

jag kunde relatera till de begrepp som jag valt att använda mig av i teorin. Jag relaterade till 

riktad innehållsanalys som är en inriktning på kvalitativ innehållsanalys. Till att börja med 

läste jag igenom mina intervjuer flera gånger och detta genom att följa kvalitativ 

innehållsanalys. Jag märkte det viktiga för mig att läsa flera gånger. Ju fler gånger jag läste 

desto mer lade jag märke till i intervjuerna. Jag kunde då sedan ta fram rubriker kopplat till 

teorin. Graneheim och Lundman (2003) menar att i kvalitativ innehållsanalys så ska ingen 

data som är relaterade till syftet uteslutas utan vara med i en passande kategori. Jag tycker att 

jag genom att analysera data fick med all information som var kopplad till syftet. Graneheim 

och Lundman (2003) menar vidare att ingen data ska falla mellan två kategorier eller passa in 

i mer än en kategori. Jag anser att det varit en brist i min analys av resultatet. På många ställen 

i mitt resultat har jag data som jag känner passar in under flera kategorier. Jag har satt in data 

under den rubrik som jag anser passar bäst.  

Jag valde i resultat att redogöra var skola för sig. Anledningen var att jag då lättare skulle 

kunna utläsa hur skolan med, rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på 

gymnasiesärskolans nationella program, tillsammans arbetar kring en övergångsplan för 

eleverna. I sammanfattning valde jag dock att relatera skolorna till varandra. Detta för att se 

de likheter och skillnader som finns på skolorna. I min resultatdel anser jag att jag redogjort 

för det som mina deltagare i intervjun sa. Detta utan att jag vänt på data utifrån mina egna 

värderingar. Starrin och Svensson (1994) menar att en viktig aspekt i en vetenskaplig studie är 

om den visar på god etik. Kvalitén handlar om man inte fuskar med vad man själv uppfattar 

som sant. 

Det som jag kan se som en svaghet är att jag, trots att jag redogjorde i resultatet vad 

deltagarna sa, inte återkopplade till deltagarna efter att jag transkriberat. Det kunde ha varit en 

styrka i studien, att låta deltagarna ge sina synpunkter på om jag uppfattat det de sa rätt. 

Jag kunde även ha valt en annan metod. Vid intervju med fokusgrupp så kunde jag ha samlat 

alla tre deltagare, vid varje skola, samtidigt för att få en diskussion. Deltagarna kunde då ha 

kompletterat varandras svar och därmed kunde svaren blivit utförligare. Jag kunde då kanske 

även fått fram mer om elevernas delaktighet, som jag kan se som en svaghet i denna studie att 

det inte kom fram mer av. Det som jag dock kan se som en svaghet, om jag valt intervjuer 

med fokusgrupper, är att jag vill att alla ska våga säga vad de tänker. Risken med 

fokusgrupper är att någon deltagare pratar mer eller har en ledande position vilket kan göra att 

jag inte får fram all fakta till studien. 

 

7.3 Tillämpning 
 

Jag tror att den här studien kommer att hjälpa mig i mitt arbete med elever på 

gymnasiesärskolans nationella program. Jag har fått en djupare förståelse för att tidigt börja 

förbereda eleverna för att de en dag ska ut i arbetslivet. Att ge dem redskap för att hantera 

olika situationer man möter i arbetslivet och visa dem vikten av att vara en deltagare i 
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samhället. Genom studien har jag tydligare insett det viktiga i att eleverna är fullt deltagande i 

processen kring sin övergång mellan gymnasiesärskola och arbetsliv.  

Min förhoppning är även att andra som läser studien ska kunna plocka till sig de delar som 

den tror kommer att hjälpa i arbetet med elever. Då inte bara på särskola utan med elever 

generellt. 

 

7.4 Vidare forskning 
 

Under tiden som jag arbetade med denna studie så väcktes intresset att se på fler delar som har 

betydelse för elevernas övergång ut i arbetslivet. En av de delar som jag blev intresserad av att 

se mer på är hur arbetsgivare och handledare på APL-platser, ser på det stöd som de får i 

arbetet med elever som går, eller gått, på gymnasiesärskolans nationella program. Hur ser 

handledare på arbetsplatser att samverkan med andra aktörer fungerar? 

 En annan del är hur elever som kommer ut i arbetslivet eller på APL-platser, anser att de är 

förberedda inför detta? Hur förbereds de i skolan? Får de den stöttning som de anser att de 

behöver innan de kommer ut i arbetslivet? Får de den stöttning som de anser att de behöver 

när de kommit ut i arbetslivet? 

Det som jag anser att jag inte fick svar på i min studie och som jag fortfarande är nyfiken på, 

är hur eleverna är delaktiga i sin planering, dels i övergångsplanerna mellan skola och 

arbetsliv, men även mer exakt om deras delaktighet i sin IUP. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide Rektor: 

 

 

Hur presenteras det kommande arbetslivet för eleverna inför deras gymnasieval? 

 

Hur förbereder skolan eleverna för det kommande arbetslivet? 

 

Vad anser du kännetecknar en bra övergång mellan skola och arbetsliv?  

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på inför övergången mellan skola och arbetsliv? 

 

Arbetar skolan efter några riktlinjer vad gäller övergången? Hur ser dessa i så fall ut? 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut gällande planering inför övergången? 

 

Hur ser samverkan ut, inom skolan, med arbetet för elevernas övergång mellan skola och 

arbetsliv? 

 

Hur ser förutsättningarna ut för elevernas delaktighet i planeringen inför övergången? 

 

Vilka utmaningar kan skolan ställas inför vid planeringen med övergången? Hur möts dessa? 

 

 

 

 

  

  



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide studie- och yrkesvägledare: 

 

Hur ser möjligheten ut för elever att välja APL-plats? 

 

Hur ser tillvägagångssättet ut när eleverna får APL-plats? 

 

Vilken roll anser du att APL har för elevens kommande arbetsliv? 

 

Hur ser rutinerna ut inför övergången mellan skola och arbetsliv? 

 

Vilka aktörer är inblandade i planeringen inför övergången? 

 

Vilka utmaningar kan finnas inför övergången? Hur möts i så fall dessa? 

 

Hur förbereder skolan eleverna för det kommande arbetslivet? 

 

Finns det något som du anser skulle kunna förbättras för att förbereda eleverna för arbetslivet? 

 

Finns det något man skulle kunna göra ytterligare för att stärka elevernas möjligheter i 

arbetslivet? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på inför övergången mellan skola och arbetsliv?  

 

  



 

 

Bilaga 3 
 

Intervjuguide lärare: 

 

Vad tycker du kännetecknar en bra övergång mellan skola och arbetsliv för elever på 

gymnasiesärskolans nationella program? 

 

Vad tycker du är viktigt att tänka på i övergången mellan skola och arbetsliv? 

 

På vilket sätt är eleverna delaktiga i planeringen kring sin övergång mellan skola och 

arbetsliv?  

 

Hur förbereds eleverna inför sitt kommande arbetsliv? 

 

Hur arbetar man tillsammans med eleverna inför övergången? 

 

Vilka är de största utmaningarna vad gäller övergången inför elevernas kommande arbetsliv?  

 

Hur möter ni dessa? 

 

Finns det något som du anser skulle kunna förbättras för att förbereda eleverna för arbetslivet? 

 

 

  



 

 

 Bilaga 4 

 
Missivbrev till rektor 

Hej! 

 

Jag heter Jenny Elfstrand och läser utbildningen till speciallärare på Karlstad Universitet.  

 

Under våren skriver jag mitt examensarbete som handlar om övergången mellan skola och 

arbetsliv för elever på gymnasiesärskolan. Anledningen till att jag kontaktar dig är då jag 

undrar om du och personal på din skola vill delta i min studie. 

I studien vill jag belysa hur olika aktörer på gymnasiet resonerar och arbetar med övergång 

mellan skola och arbetsliv för elever på gymnasiesärskolan. 

 

För att få underlag till min studie så vill jag genomföra intervjuer med rektor, studie- och 

yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolan. Intervjuerna kommer att ta ca 60 minuter. 

Intervjuerna kommer endast att användas i studien och materialet är konfidentiellt. Ni har 

under intervjuerna rätt att avbryta deltagandet och all insamlad data förstörs då. 

 

Uppsatsen kommer, när den är godkänd, att publiceras i publiceringsdatabasen DiVa. Allt 

insamlat material kommer då att förstöras. 

Kontakta mig gärna om du vill delta i studien.  

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Elfstrand XXXXXXXXXX 

Handledare: Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik. Kerstin.goransson@kau.se  

 

Härmed ger jag mitt skriftliga medgivande att delta i studien, detta enligt anvisningar ovan. 

 

Ort och datum:_________________________________________________ 

 

Underskrift:_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 5 
 

Missivbrev till studie- och yrkesvägledare 

Hej! 

 

Jag heter Jenny Elfstrand och läser utbildningen till speciallärare på Karlstad Universitet.  

Under våren skriver jag mitt examensarbete som handlar om övergången mellan skola och 

arbetsliv för elever på gymnasiesärskolan. Anledningen till att jag kontaktar dig är då jag 

undrar om du, som studie- och yrkesvägledare, vill delta i min studie.  

 

I studien vill jag belysa hur olika aktörer på gymnasiet resonerar och arbetar med övergång 

mellan skola och arbetsliv, för elever på gymnasiesärskolan.. 

 

För att få underlag till min studie så kommer jag att genomföra intervjuer. Intervjuerna 

kommer att ta ca 60 minuter. 

Intervjuerna kommer endast att användas i studien och materialet är konfidentiellt. Du har 

under intervjuerna rätt att avbryta deltagandet och all insamlad data förstörs då. 

 

Uppsatsen kommer, när den är godkänd, att publiceras i publiceringsdatabasen DiVa. Allt 

insamlat material kommer då att förstöras. 

 

Kontakta mig gärna om du vill delta i studien.  

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Elfstrand, XXXXXXXXXX 

Handledare: Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik. Kerstin.goransson@kau.se  

 

Härmed ger jag mitt skriftliga medgivande att delta i studien enligt anvisningar ovan. 

 

Ort och datum:_________________________________________________ 

 

Underskrift:_____________________________________________________ 

  

  



 

 

Bilaga 6 
 

 

Missivbrev till lärare på gymnasiesärskola 

Hej! 

 

Jag heter Jenny Elfstrand och läser utbildningen till speciallärare på Karlstad Universitet.  

 

Under våren skriver jag mitt examensarbete som handlar om övergången mellan skola och 

arbetsliv för elever på gymnasiesärskolan. Anledningen till att jag kontaktar dig är då jag 

undrar om du, som lärare på gymnasiesärskolan, vill delta i min studie.  

I studien vill jag belysa hur olika aktörer på gymnasiet resonerar och arbetar med övergång 

mellan skola och arbetsliv, för elever på gymnasiesärskolan. 

 

För att få underlag till min studie så kommer jag att genomföra intervjuer. Intervjuerna 

kommer att ta ca 60 minuter. 

Intervjuerna kommer endast att användas i studien och materialet är konfidentiellt. Du har 

under intervjuerna rätt att avbryta deltagandet och all insamlad data förstörs då. 

 

Uppsatsen kommer, när den är godkänd, att publiceras i publiceringsdatabasen DiVa. Allt 

insamlat material kommer då att förstöras. 

 

Kontakta mig gärna om du vill delta i studien.  

 

Med vänlig hälsning 

Jenny Elfstrand, XXXXXXXXXX 

Handledare: Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik. Kerstin.goransson@kau.se  

 

Härmed ger jag mitt skriftliga medgivande att delta i studien, enligt beskrivning ovan. 

 

Ort och datum:_________________________________________________ 

 

Underskrift:_____________________________________________________ 

 

 


