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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka övergången från gymnasiesärskolans individuella program till daglig
verksamhet i en kommun. Studien bygger på intervjuer av fem personer, en APL-ansvarig, två mentorer
på skolan och två ur personalen från daglig verksamhet. Vad händer vid överlämning från skolan och
mottagandet i ny verksamhet? Vilken kunskap följer med kring eleven? Finns det styrdokument att följa?
Studien innehåller också verksamhetsbeskrivning av dagliga verksamhet i kommunen, samt två
handlingsplaner från gymnasiesärskolan.
De teoretiska ramverken som använts är; Bronfenbrenners ekologiska modell och det relationella
perspektivet. De ansågs användbara, då syftet var att studera en förändring gällande elever med
intellektuell funktionsnedsättning då de byter miljö och möter nya personer. Ramverket lyfte fram
möjligheter och hinder som finns i processen. Resultatet tydliggjorde hur olika berörda personer i olika
yrkesroller, påverkar eleven och hur de ser på situationen.
Resultatet visar att det finns brister i strukturen för övergången. Handlingsplanen som kommunen hade,
var inte förankrad i verkligheten. Upplevelserna för hur övergången fungerar varierade, men alla var
överens om att det kunde göras bättre förberedelser för att förhindra att elever blev felplacerade.
Tydligare information till föräldrarna behövs innan beslut fattas. Överföringen av information gällande
elevers kunskaper och förmågor var sparsam. Samarbetet mellan de olika parterna som är inblandade
kring eleven vid övergången behöver utvecklas.
I diskussionen framhålls att gymnasiesärskolan har en viktig uppgift att förbereda eleven för att arbeta
och verka i samhället. Planering av elevens förberedelse inför övergången till arbetsliv och
sysselsättning i daglig verksamhet ska finnas. Förslag till förbättringar för överlämningen kom från
informanterna. För att det ska bli verklighet behöver chefer i gymnasiesärskolan och i daglig
verksamhet, revidera och aktualisera handlingsplanerna.
Ämnesord
Daglig verksamhet, handlingsplan, individuella program, intellektuell funktionsnedsättning
gymnasiesärskolan, övergång,
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Abstract
The purpose of the study was to investigate the transition from the upper secondary school's individual
programs to daily activities in a municipality. The study is based on interviews of five people, one APL
manager, two mentors at the school and two from the staff from daily activities. What happens in the
handover from school and in reception in new activities? What knowledge comes along with the student?
Are there any control documents to follow?The study also contains an activity description of daily activities
in the municipality, as well as two action plans from the upper secondary school.
The theoretical frameworks used are; Bronfenbrener's ecological model and the relational perspective.
They were considered useful, when the purpose was to study a change regarding students with
intellectual disability as they change environment and meet new people. The framework highlights the
opportunities and obstacles that exist in the process. The result made it clear how different people in
different occupational roles affect the student, and how they view the situation.
The result shows that there are deficiencies in the structure of the transition. The action plan that the
municipality had wasn´t rooted in reality. Experiences of how the transition works varied, but everyone
agreed that better preparations could be made to prevent students from being misplaced. Clearer
information to the parents is needed before making a decision. The transmission of information regarding
pupils' knowledge and abilities was sparse. The cooperation, between the various parts involved during
the transition of the students, needs to be developed.
The discussion emphasizes that the upper secondary school has an important task to prepare the student
for work and be a part in the community. Plans for the student's preparation in the transition to working
life and to daily activities shall be provided. Proposals for improvements in the handover came from the
informants. To make this become a reality, managers in the upper secondary school and in daily activities
need to revise and update the action plans.

Keywords
Action plan, daily activities, individual program, intellectual disability, transition, upper secondary school,
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Förord
Efter en termins arbete med mitt examensarbete, på avancerad nivå inom det specialpedagogiska
området, känns det nu skönt att kunna konstatera att jag klarat av det. Det har varit mycket
lärorikt, intressant, men stundtals krävande och svårt, och samtidigt väldigt utvecklande.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Johanna Lüddeckens för all hjälp och konstruktiva
handledning. Jag vill tacka mina informanter för att de ställde upp och gav av sin tid och delade
med sig av sina erfarenheter. Till sist vill jag tacka min familj för ert stöd i processen.
2019-12-30
Helene Ivarsson
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1 Inledning
Åren i särskolan rullar på för många elever. De har en trygghet i sin tillhörighet i
gruppen och i miljön med pedagoger och assistenter. För föräldrarna är tiden
förhoppningsvis också lugn. Men vad händer när eleverna slutar skolan? Nu blir
det en ny tid som ska fungera för dessa ungdomar, vuxenlivet. För personer med
intellektuell funktionsnedsättning är det svårt att visualisera något okänt. De är
trygga med det invanda och bekanta. Nu står de inför stora förändringar. Vissa
individer med intellektuell funktionsnedsättning klarar sig själva eller med ett visst
mått av stöd. Hur ska den här övergången fungera på bästa sätt? Vad behöver
personalen i skolan göra för eleverna? Hur kan mötande personal på daglig
verksamhet agera? Det finns flera faktorer som påverkar varandra och behöver
samordnas. Varje år står nya människor inför denna förändring. Dagens
gymnasiesärskola och kommunens erbjudande om daglig verksamhet, samt
möjligheter till arbete för människor med intellektuell funktionsnedsättning, ser
säkert olika ut i vårt land. Övergången måste göras så stabil och professionell som
möjligt för alla inblandade.
Av egen erfarenhet genom mitt arbete på gymnasiesärskolan är jag med om detta
varje år. Jag upplever att det finns mycket osäkerhet kring hur övergången ska gå
till både för pedagoger i skolan och för den mötande personalen på daglig
verksamhet. För elever och föräldrar är det förstås också nytt. Finns det en
handlingsplan eller behövs en struktur upprättas för att stärka alla inblandade parter,
så att elever och föräldrar kan känna sig trygga och bli väl bemötta inför en ny
period i livet?
Sverige har beslutat om föreskrifter som skolan har att förhålla sig till. I läroplanen
för gymnasiesärskolan framgår som första mening, under kapitlet kunskaper;
”…Det är skolans ansvar att varje elev i gymnasiesärskolan ges möjlighet till
förberedelse för etablering på arbetsmarknaden…” (Skolverket, 2013, s. 6). Här har
rektorer och lärare på gymnasiet ett stort ansvar för att förbereda eleverna för
framtiden. I skollagen finns att läsa ”…Gymnasiesärskolan ska ge elever med
utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för
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yrkesverksamhet och fortsatta studier, samt för personlig utveckling och ett aktivt
deltagande i samhällslivet...” (kp 18, §2 SFS 2010:800). Det är angeläget att de
lagar och föreskrifter som finns i Sverige fungerar i praktiken. Risker finns att det
ser olika ut i vårt land och att elever med stora svårigheter att föra sin egen talan
glöms bort i sammanhanget. Det finns också internationella styrdokument som
skolan ska följa och en är FN: s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Där står det att kunna ge och ta emot information på samma
villkor som alla andra, är en rättighet. Likaså står det att personer med intellektuell
funktionsnedsättning ska ha möjlighet att delta i en arbetsmiljö som är tillgänglig
och öppen och främjar integration (Socialdepartementet, 2008). Hur ges den
möjligheten?

I

min

utbildning

till

speciallärare

med

specialisering

utvecklingsstörning, får jag nu möjlighet att studera detta. I förordningen för
speciallärare står det att ett förhållningssätt av stor betydelse är att kunna samverka
med andra yrkesgrupper, och att kunna utforma planer för elever där berörda aktörer
ingår (SFS 2017:1111). Min förhoppning är att jag kan få en liten inblick i hur det
kan se ut och fungera i en vanlig kommun i Sverige.
1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur en kommun organiserar
övergången från gymnasiesärskolans individuella program till daglig verksamhet.
Vidare avser studien att undersöka hur de avlämnande och mottagande
professionerna kring individer med intellektuell funktionsnedsättning samverkar
för att övergången ska bli så stabil och trygg som möjligt för individen och dennes
närstående.
•

Hur beskrivs övergången från gymnasiesärskolan till daglig verksamhet
enligt berörda yrkesgrupper; studie-och yrkesvägledare (SYV), mentorer,
samt mottagande personal på daglig verksamhet?

•

Hur förbereds övergången i skolan och på vilket sätt sker mottagandet på en
daglig verksamhet?

•

Vilken kunskap finns med vid övergången om elevens behov och
förutsättningar?
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2 Begreppsförklaring och beskrivning av lokala planer
I denna sektion presenteras angelägna begrepp för att ge grundläggande förklaring
av de olika områdena i studien. Dessa ger en förförståelse för problematiken som
elever på gymnasiesärskolans individuella program kan möta vid övergången från
skola till sysselsättning. Här presenteras också en verksamhetsbeskrivning för
daglig

verksamhet

i

studiens

kommun

och

en

handlingsplan

för

övergångsprocessen från särskola till daglig verksamhet i densamma.

2.1 Intellektuell funktionsnedsättning
Ordet för människor med lägre intelligens har ändrats ett flertal gånger under det
senaste århundradet. Idag används både begreppen utvecklingsstörning och
intellektuell funktionsnedsättning i lite olika sammanhang. Det senare ordet är det
begrepp som valts att använda i denna studie. Funktionsnedsättningen kan delas in
i tre nivåer; svår, måttlig samt lindrig (Kylén, 2012). Det sätt som personer med
intellektuell funktionsnedsättning har behandlats och tagits om hand av samhället,
har förändrats mycket under 1900-talet. Det är viktigt att ha det historiska
perspektivet med, när man ska förstå hur situationen ser ut idag. Vid 1900-talets
början

sågs

de

”…obildbara

sinnesslöa

barnen

och

vuxna

som

ett

samhällsproblem…” (Grunevald, 2008, s. 63). Sverige byggde upp många enskilda
anstalter för att ta om hand dessa människor som ansågs som ett hinder i samhället.
I början av 1970-talet växte Nirjes (2003) tankar fram, som kom att kallas
normaliseringsprincipen.

Den

innebar

att

människor

med

intellektuella

funktionshinder skulle bli mer självständiga och ha möjligheter till ett normalt liv
som alla andra. De skulle bland annat har rätt till vanlig dygns- och veckorytm, och
att leva i olika utvecklingsfaser; barn, ungdom, vuxen. Han förespråkade att alla
människor har rätt till ett normalt liv med gemenskap med andra i skola och arbete
(Nirje, 2003).

Eleverna i denna studie har måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär
att de i vardagen har mer eller mindre svårigheter med kognition och perception,
samt ofta omsorgsbehov, exempelvis vid toalettbesök och i matsituationer. Kylén
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(2012) menar att personer med en måttlig intellektuell funktionsnedsättning kan
förstå bokstäver, tecken och bilder. Han/hon kan i tankarna föreställa sig saker och
händelser som man tidigare upplevt. En svårighet för personer med intellektuell
funktionsnedsättning är tidsuppfattning. Deras tidsperspektiv kan omfatta en eller
flera dagar men de kan ha svårt att förklara när och hur saker hände. De har också
svårt att föreställa sig abstrakta ting och situationer, och kan därför få svårt för
sannolikhetsbedömningar och att ta egna beslut, samt att bedöma omgivningens
krav. Ingen elev är den andra lik och anpassat stöd behöver ofta ges både i den
fysiska och den sociala miljön kring en elev (Kylén, 2012).

2.2 Individuella programmet
Elever som går på individuella programmet har måttlig till svår intellektuell
funktionsnedsättning. Individuellt program inom gymnasiesärskolan riktar sig till
elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på något av
gymnasiesärskolans nationella program. Innehållet i individuellt program utgår från
elevens enskilda behov och har inte några kurser eller programmål (Skolverket,
2013). I programmet studerar eleverna utifrån ämnesområden; språk och
kommunikation, natur och miljö, individ och samhälle, estetisk verksamhet, idrott
och hälsa. I skollagen står det att gymnasiesärskolan ska ge varje elev en god grund
för personlig utveckling, fortsatta studier, deltagande i samhället och yrkesliv (SFS
2010:800). För elever på individuella programmet handlar det i många fall, om att
skapa förutsättningar för att de ska få en meningsfull sysselsättning efter avslutad
gymnasiesärskola. Ett sätt kan vara att låta eleverna få göra praktik på en arbetsplats
under sin gymnasiesärskoletid, vilket kan förbereda för övergången till ett yrkesliv.
För elever på individuella programmet är praktik inte obligatoriskt, utan något som
beslutas av rektor beroende på möjligheten för eleven (Skolverket, 2013).

2.3 Daglig verksamhet
I mitten av 1900-talet växte det fram flera platser med daglig verksamhet i Sverige,
tack vare den nya omsorgslagen som kom 1967. Daglig verksamhet gav först
sysselsättning för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, och man
arbetade med olika former av industriell tillverkning, men har senare blivit
tillgänglig för alla med intellektuell funktionsnedsättning (Grunevald, 2008).
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Behovet av flera platser på en daglig verksamhet har ökat med åren. Elever på
gymnasiesärskolans individuella program är berättigade till lagen om stöd och
service (LSS) (SFS 1993:387; Socialstyrelsen, 2010). LSS är en rättighetslag som
syftar

till

att

underlätta

vardagen

för

personer

med

intellektuell

funktionsnedsättning så att de så långt som möjligt kan leva som andra. LSS
omfattar tio olika hjälp- och stödinsatser, och en av insatserna som kan sökas
är daglig verksamhet. Daglig verksamhet som drivs av kommunen, syftar till att
överbrygga klyftor i samhället och skapa delaktighet för personer med
funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2016). Enligt LSS är ett av daglig
verksamhets övergripande mål att utveckla den enskilde personens möjligheter så
att de ska kunna gå över till arbete eller studier längre fram i livet.

2.4 Studie och yrkesvägledare - SYV
Skolverket har gett ut en text om studie-, och yrkesvägledning som riktar sig särskilt
till gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna (Skolverket, 2014). Den
beskriver strukturer för uppdraget som en studie- och yrkesvägledare har, vilket är
att hjälpa andra människor som står inför val av vidare utbildning eller arbete. Han/
hon kan ge stöd och försöka vidga perspektiven för den sökande genom att ge
information som bidrar till genomtänkta beslut. I samtalet som SYV har med
eleven, är det viktigt att man utgår från personens behov och förutsättningar. SYV
har hand om kontakt med både elever och föräldrar för att hjälpa dem med ansökan
hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I arbetet ingår också att ordna med
praktikplatser för eleverna.
Denna process bör starta i så god tid som möjligt och eleven bör få ständig
återkoppling om sin utveckling mot sina mål. Informationen behöver både till form
och innehåll anpassas efter individens förutsättningar och behov. (Skolverket,
2014, s. 7)

De som arbetar med vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
behöver ha kunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka eleven. Kunskap
om hur man tar bort hinder genom stöd och anpassningar och veta vilka olika
hjälpmedel som finns tillgängliga. Vidare står det att i den individuella studieplanen
på skolan, ska eleven erbjudas studie- och yrkesvägledning. Lärare behöver ge
eleverna erfarenheter och realistiska bilder av hur arbetslivet ser ut genom att t.ex.
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göra studiebesök på olika arbetsplatser eller ordna praktikplatser. En av
gymnasiesärskolan uppgift är att förbereda eleven för att arbeta och verka i
samhället. Skolan behöver se till att det finns en planering för elevens förberedelse
inför övergången till arbetsliv och sysselsättning i daglig verksamhet.
I denna planering behöver man ta hänsyn till elevens behov av tid och stöd.
Läroplanen för gymnasiesärskolan pekar på nödvändigheten av samverkan mellan
representanter för arbetsliv, skolor, arbetsförmedling och andra aktörer.
(Skolverket, 2014, s12)

2.5 Verksamhetsbeskrivning för daglig verksamhet i X-kommun
I föreliggande studie studeras en kommun, där det finns dokument med en
beskrivning av daglig verksamhet och dess sysselsättning (bil 1). I den finns
beskrivet dess syfte och mål, hur organisationen ser ut och hur genomförandet går
till. Den beskriver att målet med verksamheten är att människor med
funktionsnedsättning, ska ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande
sysselsättning. De som inte förvärvsarbetar eller studerar får därigenom möjlighet
till personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.

Verksamheten är fördelad på sju olika platser, som har olika innehåll och inriktning
att erbjuda deltagarna. Dessa är uppbyggda för att passa individerna utifrån och
beroende på deras förutsättningar och förmågor. Platserna har olika grad av
arbetsinriktning och erbjudande av praktik eller arbetsträning ute på riktiga
arbetsplatser. Andra verksamheter har mer fokus på social samvaro och
sinnesstimulering. Alla deltagare gör en genomförandeplan tillsammans med sin
kontaktperson, som är grunden för den individuellt utformade sysselsättningen. Där
utgår man så långt som möjligt från deltagarens intressen, behov och önskemål.
Målgruppen är väldigt bred och det krävs att personalen är lyhörd och visar respekt
för deltagarens vilja och förutsättningar. Motiverande och uppmuntrande
förhållningssätt eftersträvas i arbete för att utveckla individerna till att bli mer
självständiga.
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2.6 Handlingsplaner i X-kommun
I X-kommun har man arbetat fram en handlingsplan för samarbetet som sker kring
elever som går på gymnasiesärskolan inför övergången till vuxenlivet. Det är flera
berörda yrkesgrupper som behöver träffas under flera tillfällen för att förbereda
övergången till jobb, daglig verksamhet eller fortsatta studier. Handlingsplanen
finns i två olika utföranden. Dokumenten är upprättade genom ett samarbete med
intressenter från de olika berörda kategorierna år 2014. (Bil 2,3)

Den ena är en stor grafisk modell som överskådligt visar vad som ska ske under de
fyra år eleven går på gymnasiet. Den består av sju rubriker: När i utbildningen, I
processkartan, Vad gör vi, När gör vi, Externa kontakter, Huvudansvarig och
Medverkande. De sista två åren består till största delen av föräldramöten och möten
med enskilda elever där information från LSS, Arbetsförmedling, daglig
verksamhet, Lärvux och Försäkringskassa ska ges. Ansvarig för träffarna är oftast
Studie-och yrkesvägledaren. Medverkande är elever och vårdnadshavare. Detta
dokument utgår från skolans synvinkel, där arbetsplatsförlagd tid och praktik (APT)
är en viktig del.

Det andra dokumentet är också delvis en grafisk översikt med pilar som visar
kopplingar i de olika vägar som utvecklingen kan gå. Men den innehåller också text
i punktform och beskriver de uppdrag som de tre viktiga deltagarna utifrån
samhället har; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och daglig verksamhet.
Arbetsförmedlingen vill träffa elev och föräldrar under elevernas tredje år.
Försäkringskassan är en viktig part utifrån att eleven ska ansöka om
aktivitetsersättning, med hjälp av läkarutlåtande och dokumentation från skolan för
sina beslut. Daglig verksamhet har representanter med vid ett större föräldramöte
år 1 eller år 2. År tre ska enskilda möten ske med elever där vårdnadshavare också
är med. Ansökan om daglig verksamhet ska ske under år 4 på gymnasiet och efter
avslutad skolgång verkställer områdeschef beslut om plats.
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3 Litteratur och tidigare forskning
Här kommer litteratur och forskning på området att presenteras tillsammans. Den
aktuella litteratur som eftersökts bygger till viss del på tidigare forskning och det
kändes naturligt att på detta sätt beskriva bakgrunden. Forskning på övergången för
elever med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, från gymnasiesärskolans
individuella program, till daglig verksamhet är begränsad. Betydligt vanligare är
forskningsstudier med elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning i
gymnasiesärskolans nationella program. Presentationen struktureras utifrån de två
tidigare förklarade begreppen; individuella programmet och daglig verksamhet,
samt under rubriken; övergången från gymnasiesärskola till vuxenlivet.
3.1 Individuella programmet
Av de elever som går på det individuella programmet, har de flesta tidigare gått i
träningsskolan. Det är ofta en komplex grupp som har stora variationer i förmågor.
Det finns ett flertal som har multipla diagnoser, som tex autism eller t.ex. fysiska
funktionsnedsättningar (Berthén, 2007). Forskning visar att det finns specifika
behov att bemöta och förbereda för på det individuella programmet (Berthén, 2007;
Tideman, 2010; Mineur, 2013). Berthén (2007) menar att det centrala uppdraget för
pedagoger som arbetar i träningsskolan och på det individuella programmet på
gymnasiet, är att skapa förutsättningar för eleverna att klara ett kommande
vuxenliv.

Hennes

forskning

pekar

på

att

formandet

av

elevernas

vardagskompetenser i form av egenvård, sysselsättning, kommunikativa
färdigheter och formandet av deras sociala kompetenser är viktiga. De behöver
dessutom kunna samspela med andra och anpassa sig till rådande normer.

Mineur (2013) framhåller i sin forskning vikten av trygghet som en betydande
faktor för att eleverna ska kunna utvecklas. Hon menar att grunden för trygghet
utvecklas både i relationer till personal och till kamrater. Elevernas upplevda
trygghet har koppling till de förutsättningar som råder under skoldagen.
Individuella anpassningar och förberedelser inför nya situationer är viktiga för att
elever ska känna sig trygga, särskilt under sista skolåret. Berthén (2007) påstår att i
den komplexa verksamhet som skolan är, är det dock inte givet att det arbete som
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utförs resulterar i det man avser att realisera. Lärarna i hennes studie har en ambition
att genom utveckling av elevernas kunskap göra det möjligt för eleverna att delta i
samhället.

Ineland, Molin och Sauer (2013) beskriver på liknande sätt att särskolan fortfarande
i hög grad är inriktad på omvårdnad och att särskolan brister i kommunikativ
färdighetsträning. Fokus på elevers begränsning leder till lägre krav, få utmaningar
och svagare utveckling för eleven. Denna särbehandling kan leda till svårigheter i
samhällslivet menar de. Här efterlyses en skolplanering som utgår från ”…ett
livslångt perspektiv och som belyser möjligheter och utmaningar snarare än
problem och tillkortakommanden…”. (Ineland m.fl., 2013, s.125)

En annan forskning som också pekar på svårigheter i verksamheten gällande elever
på gymnasiesärskolan, är en av Tideman (2010), där det också framkommer brister
i verksamheten. Det är från en sammanfattande analys inom en rad områden från
olika delstudier som styrker varandra, menar Tideman (2010). Syftet var att se
deltagarnas bedömningar av gymnasiesärskolans individuella program, bland annat
på de sociala och pedagogiska aspekterna. Studierna har undersökt i vilken
utsträckning gymnasiesärskolans individuella program svarar mot elevernas
förutsättningar och behov och om det föreligger några behov av förändring. Här
instämmer Tideman (2010) med Berthéns (2007) forskning, att elevgruppen inom
gymnasiesärskolans individuella program, troligen är en av de elevgrupper inom
skolväsendet som har de mest omfattande och komplexa funktionsnedsättningarna.
Eftersom variationen på elevernas förmågor och behov är stora, ställer det höga
krav på lärarnas pedagogiska förmåga. Skolan har ett ansvar för att skapa goda
lärandesituationer för personer med intellektuell funktionsnedssättning. De behöver
vara delaktiga i aktiviteter som skapar minnen och erfarenheter. Syftet att erbjuda
trygghet och omvårdnad hindrar delvis kunskapsmässiga och sociala utmaningar,
enligt Tideman (2010). Det finns behov av bättre förberedelser för arbetsliv,
fortsatta studier och vuxenlivet under gymnasietiden. Skolledare och lärare menar
också att samverkan måste öka för att möjligheterna till arbete och fortsatta studier
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efter avslutad gymnasieutbildning för individuella programmets elever ska bli
verklighet (SOU 2011:8).

3.2 Daglig verksamhet
Utbudet inom daglig verksamhet är stort i Sveriges kommuner. Variationen bland
aktiviteterna är stor, det finns allt från legoarbeten och hantverk till bilvård och
hunddagis (Socialstyrelsen, 2008). Det är kommunens ansvar att ordna meningsfull
aktivitet för den enskilde genom daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska ge livet
innehåll och mening åt personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den ska
vara stimulerande för individen som på så vis ingår i en värdefull gemenskap med
andra (Grunewald, 2008). Tanken är att det ska ge berikande upplevelser och bidra
till en större självständighet för dem. Daglig verksamhet är en insats som ska ge rätt
till sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder, som saknar arbete och inte
studerar. Den dagliga verksamheten ska formas utifrån den enskildes individuella
behov och resurser för att vara så bra som möjligt (Socialstyrelsen, 2008).

Ineland, Molin och Sauer (2013) menar dock att det finns signaler som visar att det
finns brister i daglig verksamhet. Valmöjligheter är begränsade för den enskilde och
anpassningar till enskilda behov är otillräckliga. Socialstyrelsen har vid tillsyn fått
information från enskilda brukare och yrkesverksamma inom området om att
kvalitéten har brister. Även länsstyrelser har påpekat svagheter inom verksamheten.
Det som framkommer är brister i personalens formella kompetens och att den
enskildes anpassningar och valmöjligheter är otillräckliga. Kommunerna har många
gånger svårt att finna verksamheter som passar alla. Ineland m.fl. (2013), skriver
att socialstyrelsen fortlöpande gör översyner av insatserna för omsorgen om
personer med intellektuell funktionsnedsättning. De konstaterar att alltför många
personer saknar delaktighet på arbetsmarknaden och att behovet av samhälleliga
insatser som daglig verksamhet har ökat under de senaste åren. En annan slutsats är
att individer med intellektuell funktionsnedsättning ofta betraktas som ett kollektiv
istället för att man betraktar individens egen kompetens (Ineland m.fl., 2013). Den
senaste rapporten från socialstyrelsen angående insatser för personer med
intellektuell funktionsnedsättning är gjord 2019. Den pekar på att det fortfarande
finns flera brister ute i kommunerna. Det är få personer som går från att vara i daglig
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verksamhet ut till arbete eller studier. Mellan 2017-2018, var det endast i en tredje
del av landets kommuner som det skedde. Detta trots syftet att stärka brukarnas
arbetsförmåga, är en del av målen i den dagliga verksamheten. Som en annan del
av bristerna framkom även att samverkan med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan är låg. I rapporten beskrivs också att det behövs bättre och fler
insatser från olika håll för att ge individer med intellektuell funktionsnedsättning
bättre förutsättningar till en rättvis och god tillvaro. I flera kommuner råder dock
begränsningar i samverkan mellan viktiga instanser. (Socialstyrelsen, 2019).

I sammanhanget kan en forskning av Laursen, Plos och Ivarsson (2009), nämnas,
som styrker det Ineland m.fl. (2013) skriver om brister i personalens kompetens.
Den gjordes för att belysa yrkeskunnandet bland personal som jobbar med individer
med intellektuell funktionsnedsättning på boenden eller daglig verksamhet.
Undersökningen utgår från den förändring som kom 1994 då LSS trädde i kraft.
Vårdarens roll har sedan blivit mer stödjande för den enskilde och ska ske utifrån
hans/hennes egen förmåga och vilja. Forskarna påstår att myndigheternas
otydlighet kring vilka kunskapskrav som gäller för vårdarna som arbetar med
personer med intellektuell funktionsnedsättning, har lett till låg utbildningsnivå och
hög personalomsättning. Detta problem innebär att samhället inte kan erbjuda det
stöd brukaren har rätt till för att leva ett liv som alla andra. De betonade vikten av
att ha en empatisk förmåga och att vara stresstålig. Vidare ansåg de att kunskaper
inom psykologi och pedagogik borde höjas i personalgruppen för att höja kvaliteten
för brukarna. (Laursen, Plos & Ivarsson, 2009).

Vidare kan två internationella studier gällande planer i daglig verksamhet lyftas
fram som kommer från Storbritannien. Den ena forskningen är från år 2006 och den
andra från år 2016.

Båda studierna vill belysa de planer för individer med

intellektuell funktionsnedsättning som börjat användas i landet, PCP, personcentred planning. År 2001 beslutade regeringen att dessa skulle införas för att
förbättra livskvalitén för individer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet
var att involvera flera parter i samhället för att koordinera funktioner och stöd till
dessa individer på bästa sätt. Den första studien gjordes av Adams, Beadl-Brown
och Mansell (2006), för att se om någon förbättring skett sedan detta beslut införts.
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Deras resultat visar att det finns utmaningar i att förverkliga de goda planer med
höga mål som är uppsatta för individen. Trots skrivna individuella planer med hög
kvalité, finns inte möjligheterna att utveckla och praktisera dessa. Det fanns också
en svårighet i att bedöma vad som är god livskvalité för en individ. Men stor
betydelse hade också hur planerna implementerades i deras livssituation och
upprätthölls. De ansåg att större undersökningar behövde göras för att studera mer
av detta.

2015 genomfördes en större undersökning i Storbritannien av hur dessa planer,
PCP, fungerade (Ratti, Hassiot, Crabtree, Deb, Gallagher & Unwin, 2016). Denna
studie utgick från en databas där registrering fanns för individer med PCP från år
1990-2014. Studien pekade på betydelsen av att individer med intellektuell
funktionsnedsättning har fått en personlig plan. Resultatet visade att i liten skala
skedde vissa förbättringar i individers liv med olika lyckade skeenden. En del i
undersökningen som analyserades var vårdares betydelse på daglig verksamhet,
vilket visade vara en viktig faktor för ett lyckat resultat. I studien framkom att
han/hon gav emotionellt stöd till individen och försåg med rätt struktur åt tillvaron.
Men i ett längre perspektiv menade forskarna, kunde man inte se tillräckligt tydligt
om PCP har gett individer med intellektuell funktionsnedsättning en ökad
livskvalité. Forskarna framhöll att tydligare föreskrifter behövs i hur PCP ska se ut
och kunna bibehållas i praktiken.
3.3 Övergången från gymnasiesärskolan till vuxenlivet
En övergripande nationell forskning är Arvidssons avhandling (2016).
Avhandlingen bygger på studier som ger en bild av sysselsättningen under 2011,
bland de personer som gått ut gymnasiesärskolan mellan 2001- 2011. Analyserna
visar att den största andelen, 47% har sin sysselsättning inom daglig verksamhet,
22,4% har ett förvärvsarbete och att 6,6% studerar. För närmare en fjärdedel av
individerna saknas det uppgifter om vad de gör. Forskningen visar att unga vuxna
med intellektuell funktionsnedsättning, vars föräldrar är högutbildade, har mer
sannolikt en sysselsättning inom daglig verksamhet eller är studerande, på
exempelvis Komvux eller en folkhögskoleutbildning. Arvidsson (2016) uttrycker
att en människas kapacitet omfattar det som han/hon förmår att göra eller att vara.
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Hennes forskning menar att personer med som gått i gymnasiesärskolan ska ha rätt
att få en plats i arbetslivet och få sina särskilda förmågor och behov tillgodosedda.
Som sammanfattning betonar forskaren, att trots de försök som görs för att nå ökad
inkludering och mer delaktighet i samhället, vilket skulle ge större
arbetsmöjligheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning, så är risken
stor att de hamnar inom traditionella mönster när de slutar skolan.

Sverige måste börja se personer med intellektuell funktionsnedsättning som en viktig resurs
i samhället, som människor med kabalitet, vilka alltför ofta skyms bakom kategorier,
fördomar och föråldrade strukturer.

För att nå dit behöver ekonomiska resurser

omfördelas och personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver erkännas och
tillskrivas social status (Arvidsson, 2016, s.123).

En annan intressant forskningsrapport gällande unga vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning, som också beskriver hur det kan bli efter gymnasiet, är en av
Mineur, Bergh och Tideman (2009). De har sammanställt skandinavisk forskning
från 1998-2009, gällande livssituationen för personer mellan 15-35 år, med lindrig
till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Ett av många resultat visar på hur
levnadsvillkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning är sämre än
för andra på livets alla områden. De upplever ofta ett utanförskap och kan ha
svårigheter med sin identitet. De vill klara sig själva, men upplever motstridiga
känslor då de samtidigt inser sitt behov av stöd och av omgivningens krav och
förväntningar. Många individer har iklätt sig rollen som omsorgstagare. Inom
handikappomsorgen har man utgått ifrån att personer med funktionshinder är i
behov av vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2008). Arvidsson (2016) samstämmer
med Mineur m. fl. (2009) och menar att man borde utgå ifrån att alla människor har
en inneboende förmåga att klara sig själva. Annars riskerar vi att från samhällets
sida skapa en växande grupp unga med funktionsnedsättningar som hamnar utanför
arbetsmarknaden och de riskerar att få en dålig självbild och svårigheter med
relationer (Mineur, Bergh & Tideman, 2009).

En internationell forskning som är intressant att lyfta i sammanhanget, är en studie
som gjorts i Australien 2016. Det är en kvalitativ studie med 14 vårdnadshavare till
unga med intellektuell funktionsnedsättning och /eller autism, och 13 lärare på olika
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särskolor på olika geografiska platser i södra Australien. Forskarna ville studera hur
övergången fungerar genom att använda Bronfenbrenners ekologiska modell,
(vilken förklaras utförligt under rubriken 4.1). Studien innebar att se eleven genom
föräldrar och lärares ögon i olika nivåer. Resultatet visar att både föräldrar och
lärare anser att mer behöver göras för att underlätta och förbättra denna utmaning,
som det är med övergångar för dessa elever. De betonade vikten av att få
information om vilka möjligheter som finns att arbeta på efter skolan, och att
samarbetet mellan skola och hem kunde vara bättre. De ansåg också att det var en
brist att man inte involverade eleven själv tillräckligt. En annan stor svaghet var att
föräldrarna ofta fick fatta sina beslut på otillräcklig information. Processen behöver
vara mer personlig, utifrån varje individs särskilda behov, för att göra övergången
så bra som möjligt för denna ”…sårbara population av studenter…” (Strnadová,
Cumming & Danker, 2016 s.154).
En annan internationell forskning, är en studie som gjorts i Storbritannien 2013,
gällande planer för övergången från särskola till daglig verksamhet, som kallas
PCP, personal-centred planning. Dessa planer har använts sedan början av år 2000
och denna forskning skulle studera förbättringar. I studien deltog 44 personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Forskarna skickade ut frågor till de deltagandes
familjer, angående deras upplevelse av övergångsmötet, review meeting, därefter
genomfördes telefonintervjuer för att få svar på deras upplevelser av mötet.
Forskarna delgavs sedan elevernas överföringsplaner, PCP, för att granska i
dokumentanalys. Syftet var att fokusera på vilka som deltog och vad som
diskuterades under mötet. Resultatet visade på ett ökat deltagande av olika
intressenter och att ämnena som diskuterades var relevanta och mer angelägna,
sedan dessa planer börjat användas. Mötena erbjöd en unik möjlighet för alla att
bidra till bättre planering för övergången och förenar olika områden.
Trots dessa förbättringar med goda planer för de unga individerna med intellektuell
funktionsnedsättning, innebar det tyvärr inte att det medförde en förbättrad
möjlighet med ett större urval av platser för individen efter skolan. Forskarna
menade att nyckeln till ytterligare förbättring av utvecklingsmöjligheterna är att
alla intressenter engagerar sig mer i individens framtid. Tillgängligheten behövde
ökas för att skapa fler och bättre platser där eleverna kan se sin framtid. Forskarna
såg också risker med att dessa planer kunde bli en pappersprodukt och framhöll
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vikten av att de inblandade parterna måste se mer till individens personliga behov
och vilja att engagera sig mer (Kaehne & Beyer 2014).
Sammantaget visar nationell och internationell forskning att det finns svårigheter
kring vad som händer för personer med intellektuell funktionsnedsättning efter
skolan. Forskare har studerat de unga vuxnas utveckling och studerat vad som
händer efter skolan, vilka möjligheter de har till jobb eller daglig verksamhet.
Övergången från skola till vuxenlivet är en process för dessa individer som behöver
stöd från samhället och andra intressenter. Både i Sverige och i andra länder
återfinns liknande frågeställningar och försök till att skapa en stabil övergång.
Återkommande i forskningarna finns medvetenheten om att det handlar om att vara
individinriktade och se varje persons behov och förutsättningar som viktiga, men
att det också krävs ett engagemang från personal och myndigheter.
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4 Teoretiskt ramverk
I det här avsnittet introduceras två olika teoretiska ramverk, genom vilket resultatet
av empirin kan tolkas. Det ena är att se elevens situation i nivåbeskrivning objektivt
utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell. Det andra sättet är att studera
övergångsprocessen i ett relationellt perspektiv.

4.1 Bronfenbrenners ekologiska modell
Bronfenbrenners modell är ett användbart verktyg i analys av ungas uppväxtmiljö.
Skaparen av denna teori är Urie Bronfenbrenner (1917 – 2005) som var en ryskamerikansk utvecklingspsykolog. Modellens grundtanke är att en individ utvecklas
i samspel med sin omgivning och dess sociala och kulturella sammanhang
(Nilholm, 2016). Teorin utvecklades redan under 1970-talet och blev känd under
det engelska namnet; Biological model of human development.

Figur 1: Modell som beskriver världen i olika system.
(Används med tillstånd av Englund, 2019-11-07, https://slideplayer.se/slide/2830882/)

I modellen studeras individen i de naturliga sammanhang som han/hon befinner sig
i för att förstå hans/hennes upplevelser. Det är relationen mellan individ och
samhälle som han bygger sin modell på. Denna modell beskriver världen i olika
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system. Individen utvecklas samtidigt och i förhållande med olika nivåer. Nivåerna
är mikro-, meso-, exo-, makrosystem. I mikrosystemet finns miljöer som individen
direkt ingår i; familj, skola, kamrater. I mesosystemet studeras flera närmiljöer
samtidigt och samspelet dem emellan. Individen bär med sig erfarenheter mellan
skola och hem. Här kan studier göras om hur en förändring i skolan till exempel
kan påverka även i hemmet. Nästa nivå, exosystemet, ingår miljöer som individen
inte själv är delaktig i men som indirekt ändå påverkar, t.ex. föräldrarnas arbete,
skolans personal och kommunens politik. Den sista nivån, makro, handlar om hur
hela samhället fungerar ekonomiskt, kulturellt mm. Detta påverkar också indirekt.
Enligt denna teori är individen aktiv och påverkar sin omgivning (Imsen, 2006).
Nilholm (2016) beskriver den som en generell teori som kan användas på både
tekniska system, som processer i naturen, den är objektiv och relativt lättfattlig.

4.2 Relationella perspektivet
Aspelin (2013) är en förespråkare för det relationella perspektivet som vuxit fram
av flera forskare både internationellt och nationellt under de senaste 20 åren. Idén i
denna modell liknar den föregående beskrivna, där man beskriver hur människans
levnadssätt och varande påverkas av de mellanmänskliga möten som hon befinner
sig i, i olika sammanhang. Även de grafiska modellerna liknar varandra.
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Figur 2: Relationellt perspektiv enligt Aspelin,
Modell, används med tillstånd av Aspelin (mailad 2019-11-07)

Den relationella modellen beskriver först kärnan, en inre nivå, individnivån, sedan
en social/gruppnivå, därefter en organisatorisk och sist en samhällelig nivå. I kärnan
handlar det om den enskilde individens möten, hur hon hanterar hinder och
möjligheter. På gruppnivå studeras sammansättning av elever, normer och mönster.
På organisatorisk nivå beaktas hur utbildningens ramar, och organisation påverkar
eleven. Den sista belyser hur hela samhället är organiserat och hur det påverkar för
individen indirekt (Aspelin, 2013). I det relationella perspektivet, som har
utvecklats framför allt inom specialpedagogisk forskning, är samverkan ett centralt
begrepp. I det relationella perspektivet betonas flersamheten och sammanhanget
som central utgångspunkt. En individ betraktas i relation till en annan individ och
det är vad som sker i interaktionen mellan två aktörer som är det centrala (Persson,
2013).
4.3 Jämförelse av teorierna
Dessa båda modeller liknar varandra. De beskriver hur människan hela tiden
fungerar utifrån ett sammanhang. De yttre faktorer som vi lever i, både i den nära
miljön, som den mer avlägsna, yttre samhälleliga miljön, påverkar oss ständigt.
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Denna studie vill belysa hur påverkan sker för individer med intellektuell
funktionsnedsättning när de befinner sig i olika miljöer och förflyttar sig från olika
sammanhang. Bronfenbrenners modell är objektiv och belyser de olika systemen
utifrån sett. Den beskriver de faktiska, hårda värden som individen ingår i olika
platser. Medan det relationella perspektivet lyfter de mjuka värdena, som ingår i
varje nivå genom att relationen, mötet mellan människor är det centrala i
sammanhanget. Förhoppningen är att kunna beskriva hur individer och deras
relationer påverkas av situationen och sammanhanget, genom att studera
övergångsprocessen med dessa teoretiska glasögon som ramverk.
Överfört till föreliggande studie innebär det att empirin kan placeras in i modellen,
tillsammans med olika samhällsfunktioner. I mitten av Bronfenbrenners modell
(Imsen, 2006), finns individen med intellektuell funktionsnedsättning, som allt
kretsar kring i denna studie. På mikrosystemets nivå placeras gymnasiesärskolans
individuella program som en tårtbit, i en annan tårtbit finns daglig verksamhet och
i en tredje del återfinns hemmet. I mesosystemet sker samverkan mellan dessa olika
delar. Nästa nivå är exosystemet, där finns handlingsplaner för övergången från
gymnasieskolan

till

daglig

verksamhet,

kommunens

handläggare

och

verksamhetsbeskrivning av daglig verksamhet, men även Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan; myndigheter som påverkar individen indirekt. I makrosystemet
finns

skollagen,

läroplaner,

kommunens

politik,

statens

styrning

över

Arbetsförmedling och Försäkringskassan.
På liknande sätt kan denna studies olika delar placeras in i det relationella
perspektivets modell (Aspelin, 2013). I mitten finns individen, där ligger
brännpunkten, den mellanmänskliga nivån, som är viktig, för där sker
kommunikationen både mellan individen och lärare, och individen och personal på
daglig verksamhet. På nästa nivå, gruppnivån, återfinns klassen på det individuella
programmet på gymnasiesärskolan eller gruppen som individen tillhör på en daglig
verksamhet. I den organisatoriska nivån finns planer för övergången från skolan till
daglig verksamhet och kommunens verksamhetsplan för daglig verksamhet. Där
finns också de myndigheter som indirekt påverkar, så som Arbetsförmedling och
Försäkringskassan. Ytterst finns styrdokument som skollagen, läroplaner och
statens styrande gällande kommuners arbete med individer med intellektuell
funktionsnedsättning.

21

5 Metod
Under denna rubrik beskrivs valet av metod, hur empirin har samlats in, hur
resultat- och analysarbetet genomförts, studiens trovärdighet och tillförlitlighet
samt hur de etiska forskningsprinciperna följts.

5.1 Val av metod
För att nå syftet med undersökningen har kvalitativ forskningsansats valts. I en
kvalitativ forskningsstudie framkommer individens syn på sin livsvärld i
förhållande

till

sina

erfarenheter

(Backman,

2008).

Intervjuer

med

semistrukturerade intervjuguider användes som datainsamlingssätt för att ge
informanterna utrymme att berätta med egna ord, och författaren till denna studie
hade möjligheter att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna ska
relatera till de teoretiska föreställningarna som ligger till grund för undersökningen.
Enligt Repstad (2012) och Kvale & Brinkman (2014) kan en spontanare
intervjuprocedur leda till oväntade svar från intervjupersonen och ett frågeschema
kan användas för att täcka de specifika områden som ska vara med i studien. Med
denna tanke genomfördes intervjuerna utifrån intervjuguiden (bil 4) som
naturligtvis är kopplade till forskningsfrågorna. Eftersom intervjupersonerna
representerar olika verksamheter riktades frågorna lite utifrån deras respektive
befattning och verksamhetsområde.
5.2 Urval och informanter
Då denna studie behandlar övergångsprocessen från gymnasiesärskolan till daglig
verksamhet är flera olika yrkeskategorier berörda. Kontakt togs först med chefen
för daglig verksamhet i kommunen för att få tillgång till handlingsplan och
verksamhetsberättelse. Vidare önskades kontakt med två anställda som kunde bli
mina informanter. De var sålunda personer som hon valde ut och är personer med
god kännedom och erfarenhet av processen. Samtidigt kontaktades rektor för
gymnasiesärskolan

i

kommunen

för

delgivning

av

handlingsplan

för

övergångsprocessen och på samma sätt få tag i informanter. I processen finns också
en studie och yrkesvägledare (SYV). Hen är länken mellan alla olika berörda parter
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i processen, och därför en viktig person att intervjua. Sammanlagt blev det fem
informanter, två från daglig verksamhet, två mentorer och en SYV:are.
Informanterna valdes ut utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det var
andra som rekommenderade informanterna. Att personerna fanns på närliggande
platser att besöka, var också ett bekvämlighetsurval och lämpligt på grund av
tidsaspekten.

5.3 Genomförande och bearbetning
Examensarbetets riktning och frågeställningar växte fram under utbildningens gång
och genom samtal i den egna verksamheten. Litteratur och forskning har eftersökts
både via bibliotek och på nätet. Gällande styrdokument har granskats och
stödmaterial från skolverket har studerats. Forskningsfrågorna har bearbetats och
smalnats av. Aktuella planer för övergången från gymnasiesärskolan till daglig
verksamhet har eftersökts i några kommuner. Efterfrågningen gav inte svar, så
studiens omfattning kom att gälla handlingsplaner för övergången i en kommun.
För insamlandet av empiri bestämdes att göra intervjuer av personer som är
inblandade i övergången. Kontakt togs med informanterna via mail, där information
gavs om undersökningens syfte och dess upplägg i ett missivbrev. Därefter
bestämdes tid och plats för intervjun. Vid intervjutillfället visades missivbrevet igen
och information och vetenskapsrådets etiska principer gavs, så att informanterna
kunde känna sig trygga i intervjun genom att veta att allt som sägs och skrivs ner är
avidentifierat. Information gavs också om rätten att avbryta intervjun om så
önskades. Intervjuerna har haft en samtalskaraktär för att skapa förutsättningar till
en öppenhet. Öppenheten i intervjun var viktig för att få fram så mycket som möjligt
i intervjun. Strukturen var ändå densamma i alla intervjuer för att få svar på de
specifika frågeställningarna. Sammanlagt gjordes fem intervjuer. Respektive
intervju tog 40-60 min. Samtliga samtyckte till att bli inspelade med
mobiltelefonen, vilket underlättade då endast ett fåtal stödanteckningar behövde
göras under tiden. Efter insamlandet av empirin, har intervjuerna lyssnats igenom
och skrivits ner. Information som är värdefull och relevant för undersökningens
syfte har valts ut använts. Därefter har intervjusvaren bearbetats och jämförts,
sorterats, kodats och kategoriserats. Kodning innebär att utifrån intervjusvaren

23

knyts ett eller flera nyckelord, vilket ledde till kategorisering där meningen i
intervjuuttalande reducerades till några kategorier (Kvale & Brinkmann, 2015).
Som grund för denna kategorisering har studiens forskningsfrågor använts. I
analysen av resultatet har det teoretiska ramverket använts som presenteras i kp 4,
Bronfenbrenners

ekologiska

modell

och

det

relationella

perspektivet.

Intervjusvaren har kunnat placeras in i olika nivåer och system som modellerna
beskriver. Analysen har sedan diskuterats, vridit och vänts på, utifrån aktuell
litteratur och forskning, vilket har varit ett djuplodande arbete för att finna stöd i
likheter eller olikheter för resultatet. Därefter har de specialpedagogiska
implikationerna vuxit fram.

5.4 Avgränsningar
Inledningsvis var planen att inhämta handlingsplaner/dokument från några olika
kommuner för att undersöka hur övergången från gymnasiesärskolan till vuxenlivet
fungerar i olika kommuner. Dessa skulle studeras och jämföras för att se skillnader
och likheter, en dokumentanalys. Insamlandet av planer från de kommuner sökts
kontakt med, gav inte det gensvar som efterfrågades, varför det nu blev ett
fördjupad studie i en kommun. Då det var svårt att få tillgång till dessa planer,
ändrade studien sin riktning mot att istället bli en kvalitativ beskrivning för att
skildra hur denna process genomförs i en kommun. I uppstarten av studien fanns
även tankar på att intervjua föräldrar och eleverna själva. Detta för att få deras bild
av denna tid livet, vilket vid tidigare samtal många gånger framkommit vara en svår
tid. Då detta är en mindre studie i tid och omfång, och en studie som genomförs av
endast en forskare, blev det för mycket och det krävdes att avgränsningar gjordes.

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet
För att studien ska bli trovärdig, har en tydlig

beskrivning gjorts över hur

forskningsfrågorna växt fram, litteratur inhämtats och intervjuer genomförts. För
att säkerställa pålitligheten i en studie behövs det en fullständig och tillgänglig
redogörelse för alla faser (Bryman, 2011). Objektiviteten har eftersträvats i försök
att inte påverka resultatet eller tolkningarna av intervjuerna i studien. Medvetenhet
finns dock om att när respondenter och forskare kommer från samma verksamhet
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är det lätt att tolka in saker i svar som inte sägs direkt, eftersom vetskap finns om
hur det fungerar i verksamheten. För att styrka och konfirmera utgår forskaren från
insikten att det inte går att vara fullständigt objektiv i samhällsforskning men
försöker att säkerställa att forskaren handlat i god tro (Bryman, 2011). Enligt
Bryman (2011) innebär trovärdighet att forskningen utförts enligt de regler som
finns och att resultatet kan bekräftas av de personer som studerats. Kvalitativ
forskning studerar ofta en liten grupp personer som har vissa förutsättningar eller
egenskaper gemensamt. För att säkerställa studiens tillförlitlighet har det tagits
hänsyn till fyra kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att
styrka och konfirmera. För att trovärdigheten ska bli hög har de forskningsregler
som finns följts och den sociala verkligheten beskrivits så utförligt som möjligt.

5.6 Etiska överväganden
Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2011) har använts och
informanterna har informerats om syftet, upplägget, frivilligheten, möjligheten att dra
sig ur, samt om publiceringen enligt Samtyckesprincipen (Kvale & Brinkmann, 2014;
Vetenskapsrådet, 2011). Innan intervjuerna startade försäkrade författaren sig om att
informanterna godkände sitt deltagande och att de tagit del av och förstått
informationen i missivbrevet. Informanterna informerades om att intervjuerna kommer
att spelas in. Samtliga informanter har avidentifierats. Ett sätt att avidentifiera är att
använda pronomenet hen, istället för han, hon, honom eller henne (Kvale &
Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie känns det angeläget att
använda hen, för att stärka anonymiteten för informanterna i studien.
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6 Resultat
Syftet med denna studie är att beskriva hur processen ser ut vid övergången från det
individuella programmet på gymnasiesärskolan till daglig verksamhet i en
kommun. Här presenteras svaren från de fem intervjuer som genomförts i studien.
De olika informanterna är följande: en person som har uppdraget som APL-ansvarig
(APL betyder arbetsplatsförlagt lärande och är ett uppdrag som liknar SYV), två
mentorer från gymnasiesärskolan och två som arbetar på daglig verksamhet. Svaren
har sammanställts och kategoriserats utifrån frågorna i intervjuguiden och
frågeställningarna, vilket gett följande rubriker; elevens delaktighet, kunskap om
eleven, föräldrar, övergångsprocessen och handlingsplan. Svaren från de olika
informanterna har vävts samman under varje kategori för att ge en så bred och tydlig
gemensam svarsbild som möjligt.

Tabell: Deltagare
Yrke

Alias

Bakgrund

APL- Arbetsplats-

A

Hen har jobbat i särskolan sedan 2002 som elevassistent. Hen började
som APL-ansvarig 2008 och har haft uppdraget ca 5 år sammanlagt.

förlagt lärande

Uppdraget är för särskolans elever, att finna praktikplatser och att
samordna utslussandet efter skolan.
Mentor

M1

Hen har jobbat på särskolan i flera år. Hen började som fritidspedagog
och elevassistent, men är nu utbildad speciallärare.

Mentor

M2

Hen har jobbat i särskolan 6 år. Hen är grundskollärare i botten och har
jobbat 20 år i på grundskolan åk 1-6

Personal

DV1

vårdplatser. Hen fick fast tjänst på dagcenter 2006.

Daglig verksamhet
Personal
Daglig verksamhet

Hen är undersköterska och började jobba i kommunen 2000 på olika

DV2

Hen har jobbat i daglig verksamhet sedan 1976. Hen har en utbildning
som vårdare. Sedan ett par år tillbaka arbetar hen särskilt med utåtriktad
verksamhet.
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6.1 Elevens delaktighet
Hur ser informanterna på elevens delaktighet? Eleverna har väldigt olika förmågor
och deras möjligheter till aktivt deltagande är varierande. Några kan uttrycka sig i
tal, medan andra behöver tid och stöd i form av tecken eller bilder. Alla känner väl
till det inledande mötet som brukar kallas framtidsmöte. Inför övergången från
gymnasiesärskolan till daglig verksamhet börjar processen med detta viktiga möte.
På framtidsmötet får eleven berätta lite om sig själv, sina intressen och vad han eller
hon gillar i skolan. Det är inte alltid så enkelt, berättar mentorerna, eftersom eleven
sitter i en ny och okänd grupp. En del elever kan behöva vara förberedda med bilder
och text som stöd. Många gånger blir det föräldrarna som fyller i och talar för sitt
barn.
Det skulle kanske gå att förbereda eleven mer inför mötet, genom att göra fler
besök på olika dagliga verksamheter och ta kort på platser och personer där, för
att skapa möjligheter till bättre igenkänning för eleven i sammanhanget. (M2)

Elevens delaktighet på framtidsmötet ser väldigt olika ut enligt A. Några vill prata
mycket, medan andra behöver få hjälp att berätta om sig själva med stödfrågor. Hen
säger att mötet inte har förberetts med alternativa kommunikationshjälpmedel, men
det skulle kunna förbättras. Mentorerna berättar att de brukar göra studiebesök med
sina elever på olika dagliga verksamheter lite då och då.
På daglig verksamhet försöker man ha en dialog med deltagaren. På den ena av
platserna är deltagarna lite starkare och mer aktiva själva. Det är viktigt att man i
samtal med personen visar respekt och inte talar över huvudet på deltagaren. DV2
menar att man ska visa respekt, för de är ju vuxna människor. På den andra platsen
finns det alternativa kommunikationshjälpmedel, (AKK), till hjälp. De använder
mycket bilder till stöd i schema, vilket skapar en tydlig struktur som är viktigt för
deltagarna. De använder också tecken som stöd i kommunikationen. De har en del
deltagare som inte talar alls. Kontaktpersonen får jobba väldigt nära i början för att
lära känna deltagarna, sen brukar det gå bra. DV1 berättar, att de personer som har
lätt att följa flocken, följa rutiner och gillar att vara i ett socialt sammanhang
fungerar mycket bra hos dem.
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6.2 Kunskap om eleven
Hur får de mottagande kunskap om eleven? Där skiljde sig svaren åt från
informanterna på daglig verksamhet. Den ena sa att de får ett utdrag från
handläggaren när placering är beviljad. Det innehåller lite om personens diagnos
och bakgrund. Hon ansåg att hon inte behövde så mycket förkunskaper.
Jag vill gärna bilda mig min egen uppfattning av personen. Nu tar de ett nytt steg
i livet, de får prova sig fram här. Vi ser hur det fungerar, vad hon kan eller inte.
Annars kan vi kan fråga personen själva det vi vill veta. (DV2)

Den andra informanten från daglig verksamhet, ansåg att de fick för lite
information. Informationen innan är viktig, menar hen. Hen berättar att de nu får
lite information muntligen från de överlämnande lärarna och det sker per telefon
efter behov, eller när personen är här och på besök. Det lämnas inte över några
dokument från skolan. Mentorerna funderar också på vad de ska delge till den
dagliga verksamheten. De vill gärna förbereda eleven med att utveckla så många
förmågor och så mycket kunskap som möjligt.
Vi skulle behöva sitta ner och samtala och få mer information om hur eleven
fungerar praktiskt. Vi har råkat ut för att det inte har fungerat alls här på grund
av bristande kunskap om eleven. (DV1)

Information från föräldrarna, anser båda från daglig verksamhet, är väldigt sparsam.
De har inte så tät kontakt. Föräldrarna har ofta en annan bild av sin ungdom än
lärarna på skolan. Föräldrarna har ofta ett lite mer beskyddande sätt och skolan ser
på personen som en mer aktiv individ i sin verksamhet. Personalen från daglig
verksamhet menar att de får en lite annan roll här, på deras nya arbetsplats. Personen
själv har ofta svårt att uttrycka sig om vilka kunskaper han eller hon har, så det är
något man får se i praktiken, säger de. Även mentorerna anser att eleverna fungerar
väldigt olika i hemmet och i skolan. De berättar att en elev i skolan kan både prata
och skriva sitt namn till exempel, men gör inte det hemma. Det är också vanligt att
de praktiska rutinerna som att klä på sig, duscha mm., klarar eleven i skolan, men
har aldrig gjort det själv hemma. Så man vet inte hur det kommer att fungera på den
nya arbetsplatsen, som en daglig verksamhet blir, menar de.
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Det har hänt att vi ser att någon inte fungerar så bra hos oss. Då får vi göra en
omplacering till annan daglig verksamhet. Eller om personen behöver komma ut
till ett riktigt företag så jobbar vi för det. (DV2)

Båda informanterna från daglig verksamhet, anser att det ska gå att byta verksamhet
eller inriktning för deltagaren. Ibland kan det vara bra för en person att börja i en
verksamhet som mer liknar skolan med schema och samlingar, för att sedan byta
till en plats som mer liknar ett jobb, då de klarar sig mer själva.
I den dagliga verksamheten har alla deltagare en kontaktperson som stödjer. De
träffas och planerar upp en genomförandeplan för personen. Där finns stor frihet i
verksamheten att anpassa innehållet efter personens behov och förmåga. Den
dagliga verksamheten har ingen myndighet som ger direktiv till verksamheten, utan
där finns stort utrymme för personalen att vara kreativa i sin roll, berättar
informanterna på daglig verksamhet.

6.3 Föräldrarna
Hur ser föräldrarnas delaktighet ut? Deras delaktighet i hela processen ser väldigt
olika ut, det är alla informanter eniga om. Det finns de som är väldigt drivande, åker
runt och tittar på olika verksamheter och tar egna initiativ till kontakter. Andra
föräldrar har inte den förmågan, utan låter det bli som handläggaren bestämmer i
mötet. En del personer har en god man som stöd istället för sina föräldrar i samtalen,
säger personalen från daglig verksamhet.
Delaktigheten minskar för föräldrarna när eleven lämnar skolan. Skolan har ju sina
direktiv att ha två utvecklingssamtal per läsår, men däremellan har de mycket tät
kontakt via telefon eller mail, menar mentorerna. På daglig verksamhet finns inte
de direktiven och inte den möjligheten, som faktiskt en del både deltagare och
föräldrar, kanske behöver.
Alla informanter framhöll vikten av att föräldrarna behöver få mer information
innan beslut ska fattas. De var överens om att de saknade det föräldramöte som
tidigare funnits och som var givande. Det är en brist att detta informationsmöte för
föräldrarna har fallit bort. M1 har själv tagit tag i problemet genom att kontakta
chefen för daglig verksamhet och tillsammans har de bestämt datum för Öppet hus
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på daglig verksamhet. Öppet hus har hållits i början av september i två år nu, och
dit har elever och föräldrar blivit inbjudan.
Jag började fråga föräldrarna på utvecklingssamtalet på våren i åk 3, vad de visste om
de olika dagliga verksamheter som finns i kommunen. Några kände till en del, men
andra vet ingenting om hur det ser ut eller vad som finns. Det var det som gjorde att
jag fick tanken om Öppet hus, så att elever och föräldrar kan besöka de olika ställena.
(M1)

Personalen från daglig verksamhet ser också med besvikelse på att det stora
informationsmötet som brukade hållas vartannat år för alla föräldrar som har barn
på gymnasiesärskolan, har försvunnit. De ansåg att det var ett mycket bra tillfälle
för att skapa kontakt och för daglig verksamhet att berätta om sin verksamhet. Det
brukade komma många föräldrar.
Ett annat sätt att göra verksamheterna mer kända, föreslog DV2, är att dela ut
broschyrer till föräldrarna, vilket i dagsläget saknas.
Min personliga erfarenhet är att föräldrarna har svårt att ta till sig det här. Skolan
har varit en trygg plats och nu är det mycket som ska förändras, jobb, boende,
taxiresor, inget fritids längre. Föräldrarna behöver få höra om det här tidigt, flera
gånger, innan de kan förstå och ta till sig informationen. De har många frågor. (DV1)

6.4 Övergångsprocessen
Vad vet informanterna om övergångsprocessen? Alla informanterna kände till att
uppstarten till övergångsprocessen är ett framtidsmöte som de blir kallade till på
hösten gällande elever som går sitt sista år. Vilka som är närvarande vid det mötet
var alla lite mer osäkra på. De trodde att det var rektor och chef för daglig
verksamhet, förälder och elev, någon personal från någon daglig verksamhet och
mentor från skolan. A visste att det också var en arbetsterapeut och LSShandläggare från kommunen som är med. Tidigare fanns även representanter med
från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
De har slutat att komma på våra framtidsmöten. De vill att jag och chefen för
daglig verksamhet, ska komma till dem för att ta emot information, som vi sedan
ska vidarebefordra till föräldrarna. Det gör vi inte. Vi kan inte svara på frågor
som föräldrarna har och det kan leda till felaktig information. De har slutat att
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komma på våra informationsmöten för föräldrarna som brukade vara vartannat år
också. (A)

Framtidsmötets struktur med en dagordning ger alla deltagare sin tid att säga något,
är ett välfungerande system, anser informanterna. Det är för vissa första tillfället
som man träffas. APL-ansvarig och chefen för daglig verksamhet, har via
information från mentor delvis bestämt vilken daglig verksamhet som ska
representeras vid mötet. Uppfattningen om elevens placering skiljer sig åt hos de
två informanterna på daglig verksamhet. DV1 anser att eleven under en period bör
prova på att vara i olika sorters verksamheter för att man ska hitta lämplig placering.
Medan DV2 tycker att man ganska snabbt kan se och avgöra vilken placering som
är lämplig, kanske redan på framtidsmötet.
Egentligen ska ju eleven ut på praktik, det ska inte vara bestämt från början var de
ska vara. Det behövs mer information om alla de olika dagcenter som finns innan
det bestäms. Vi har framfört det till vår chef, så vi önskar att det blir förändring.
(DV1)

Enligt DV2 är det väldigt olika om föräldrar och elever vet var de vill vara. Hen
säger att det ibland är starka föräldrar som själva tar kontakt med dem, medan andra
inte har den förmågan.
Övergångsprocessen fortsätter efter jullovet då kontakt tas mellan skola och daglig
verksamhet. Det är då för det mesta klart på vilken daglig verksamhet, som blir
elevens placering. De som fattar beslutet är chefen för daglig verksamhet ihop med
föräldrar och elev, tror A. Men hen berättar också att det ibland kan vara svårt att
få den placering man önskar, då det kan saknas plats där.
M1 berättar att hen blev kallad på möte till chefen för daglig verksamhet angående
placering av en elev, där de sa att det inte gick att placera eleven i den verksamhet
som skolan ansåg mest lämplig. Beslut togs sedan, kanske inte utifrån elevens
förutsättningar, utan grundat på var det fanns plats.
Tyvärr finns det ju inte alltid så mycket att välja på i en kommun, men de är
ju skyldiga att erbjuda en genomtänkt sysselsättning. (M1)

Både M1 och DV1 anser att det är viktigt att det finns ett möte kring eleven som
man bedömer. Eleven behöver få titta och prova. De har varit med om att det inte
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har fungerat ett par gånger. DV1 berättar om en placering som inte borde gjorts där,
om man hade vetat mer om personen.
Informanterna, både från skola och daglig verksamhet, berättar att kontakten är ofta
per telefon med viss eller liten information om eleven och mest för att bestämma
datum, då eleven ska börja besöka sin dagliga verksamhet. Enligt A bör en
inskolning ske under våren för eleven, där personal från daglig verksamhet och
mentorer diskuterar vilken plats som är lämplig. Det kan ofta vara självklart med
placering, men ibland så vill föräldrarna att deras ungdom ska få prova sig fram.
På våren börjar processen med att personal från daglig verksamhet kommer på
besök till skolan för att se eleven i funktion i sin skolmiljö. Nästa steg är att eleven
ska besöka dagcentret. Besökstiden för praktiken ökar successivt. M2 förklarar att
det börjar med ett par timmars besök tillsammans med en assistent till att efter ett
antal veckor vara heldagar på egen hand. Det brukar fungera väldigt bra.

6.5 Handlingsplan
Känner informanterna till om det finns någon handlingsplan? Alla informanter är
lika osäkra till om det finns några handlingsplaner som man följer vid processen.
När jag visar de planer jag fått, ser de väldigt förvånade ut, men erinrar sig att man
tidigare pratat om planer, men att det aldrig blivit något befäst som man arbetar
efter. Vissa punkter på handlingsplanerna känns igen medan andra saker saknas.
Det är en gemensam uppfattning att de skulle behöva ses över om de ska komma i
funktion. Flera av informanterna saknar strukturen över hela processen, men anser
samtidigt att mycket av tillvägagången kan se olika ut beroende på de olika
individernas behov.
I handlingsplanen står om ett informationsmöte för föräldrarna som ska hållas
vartannat år. Där ska olika viktiga instanser vara delaktiga, så som
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, representanter för de olika dagliga
verksamheterna, och även folkhögskola och Lärvux i kommunen. Detta noterar de
flesta av informanterna då de inspekterar handlingsplanerna, och anger att de
saknar. Mentorerna minns att det var en tidigare rektor som drev arbetet med denna
plan, som nu fallit i glömska.
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En del i handlingsplanen är möjligheten för eleverna att fortsätta sina studier på
Lärvux. Förra läsåret bjöd läraren på Lärvux in pedagoger och blivande studenter
till sin skola så att hon kunde visa upp vilka möjligheter som finns även efter skolan,
om man vill fortsätta att studera, berättar den ena av mentorerna. Detta var på
lärarens eget initiativ och mentorerna hoppas att det ska bli så även nästa år. De
anser att det är bra om eleverna inte tappar sin förmåga att läsa eller skriva utan
fortsätter att hålla igång sina kunskaper.
I intervjuerna framkom förslag på att förbättra övergången. Punkter som kanske
kunde ingå i handlingsplanen.

•

Vi borde skaffa mer kunskap om daglig verksamhet så att vi vet vart vi skickar våra
elever. Vi skulle kunna ha träffar med våra personalgrupper, för att förstå
varandras verksamheter bättre. Daglig verksamhet kunde förmedla till oss vilka
kunskaper vi behöver skicka med eleverna. (Mentorerna)

•

Vi skulle kunna komma på besök till skolan på någon lektion, prata och visa oss.
Vi skulle kunna ha en träff på våren i åk 3 för både elever och föräldrar och mentor
så att de kommer och hälsar på hos oss tidigt. (DV2)

•

Cheferna borde se till att föräldrarna får mer information tidigt, dela ut
broschyrer. (DV1)

•

Fler studiebesök. (Alla informanter)

6.6 Analys av resultat
Resultatet analyseras genom det teoretiska ramverk som studien bygger på och
presenteras utifrån studiens forskningsfrågor som introducerades i inledningen.
Därefter följer en sammanfattande slutsats.
Forskningsfråga 1: Hur beskrivs övergången från särskolan till daglig verksamhet
enligt berörda yrkesgrupper; studie-och yrkesvägledare (SYV), mentorer, samt
mottagande personal på daglig verksamhet?
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Vid analys av svaren från informanterna genom det teoretiska ramverk som studien
beskriver, Bronfenbrenners modell (Imsen, 2006) och det relationella perspektivet
(Aspelin, 2013), framträder de olika delarna tydligt. Personal på daglig verksamhet,
hemmet/ föräldrarna, lärare på skolan, alla befinner sig på olika tårtbitar i
mikrosystemet och utgör en del av elevens sammanhang. Detta medför att dialog
och samverkan på mesonivån behöver fungera bra. Informanterna är eniga om att
processen startar med ett möte som de kallar för framtidsmöte. De är däremot osäkra
på vilka som brukar delta i detta. De känner alla till strukturen för mötet och anser
att det fungerar bra. APL-ansvarig och daglig verksamhetschefen har via
information från mentorerna bestämt vilken daglig verksamhet som ska vara med
på mötet.
Vidare analys av svaren visar brister på mesonivå, då kommunikationen är
bristfällig mellan berörda parter. Alla informanter saknar det föräldramöte som
tidigare har fungerat som ett led inför övergången, då föräldrar fick information om
de olika dagliga verksamheter som finns i kommunen. En av mentorerna har tagit
upp bristen och nu bjudit in föräldrarna till öppet hus tillsammans med chefen för
daglig verksamhet. Alla informanter ansåg att det är viktigt att föräldrarna får
information för att kunna fatta lämpligt beslut åt sin ungdom. Vid detta
föräldramöte fanns också Lärvux representerat. Tack vare att en lärare på Lärvux
tagit eget initiativ, har kontakten där åter tagits upp. Analysen genom det teoretiska
ramverket visar på behovet av att överbrygga och skapa relationer mellan olika
nivåer som beskrivs i mesonivån i Bronfenbrenners modell (Imsen, 2006) är
avgörande för om det ska bli en trygg överlämning för eleven. Men de ansåg också
att mycket berodde på de olika förutsättningar varje individ har. Möjligheten för
eleven att göra sig hörd är viktig och här är brännpunkten, kärnan i det relationella
perspektivet och individnivån, grunden för hur han/hon kan få rätt förutsättningar
att uttrycka sig.
Analys av empirin gällande handlingsplaner för övergången belyses genom
ramverket. Ingen kände till de handlingsplaner som fanns i kommunen, när dessa
visades. Det rådde olika meningar kring hur förfarandet för prövning om vilken
sysselsättning som var mest lämplig för individen. Någon uttryckte behov av att
individen skulle få mycket tid att prova på olika platser, medan en annan tyckte att
man snabbt kunde avgöra vad som var lämplig placering. Vid intervjuerna framkom
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avsaknad av struktur vid förfarandet. Här framträder brister i den organisatoriska
nivån i det relationella perspektivet (Aspelin, 2013), liksom makrosystemet i
Bronfenbrenners modell (Imsen, 2006) som är övergripande, vilket ska skapa rätt
förutsättningar för individen att klara en övergång från skola till daglig verksamhet.
Kommunens handläggare, Arbetsförmedling och Försäkringskassan utgör också
viktiga instanser som indirekt påverkar elevens placering, vilket enligt studiens
ramverk är en del av individens exosystem och den organisatoriska nivån. Till sist
är det chefen för daglig verksamhet tillsammans med föräldrar som fattar beslut om
placering. Flera av informanterna berättade om placeringar som inte alltid blivit
lämplig. Detta trodde de berodde delvis på bristande information och p.g.a
platsbrist.

Forskningsfråga 2: Hur förbereds övergången i skolan och på vilket sätt sker
mottagandet på en daglig verksamhet?
Genom det teoretiska ramverket i denna studie kan man finna förståelse för elevens
svårigheter att uppfatta nya personer och platser. Eleven befinner sig i centrum av
de båda modellerna, Bronfenbrenner (Imsen, 2006) och i det relationella
perspektivet (Aspelin, 2013). I analys av svaren framkommer att eleven behöver
hjälp att förflyttas mellan de olika delarna som utgörs av mikrosystemet.
I skolan får eleverna veta om olika dagliga verksamheter som finns i kommunen
och man gör studiebesök då och då med hela klassen. När eleven går sista året på
gymnasiet blir de inbjudna att besöka de olika verksamheterna på öppet hus i början
av läsåret. Inför det så kallade framtidsmötet kan eleven ibland behöva förberedas
med en text och bilder som stöd, berättar mentorerna. Men de anser också, att en
del är i behov av bättre förberedelser med besök och fotografier på platser och
personer, för att skapa igenkänningsmöjligheter för eleven i samtalet. Det som man
pratar om på mötet är i en annan okänd del av verkligheten, något som finns i
individens meso- eller exosystem (Imsen, 2006).
Analysen av empirin visar att personal på daglig verksamhet försöker föra en dialog
med den nya deltagaren. Det är på individnivå som det mellanmänskliga mötet sker,
enligt de två modellerna i denna studie (Imsen, 2006; Aspelin, 2013). De tycker det
är viktigt att man visar dem respekt som vuxna människor. På den ena verksamheten
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finns AKK, till hjälp i kommunikationen. På den andra platsen är deltagarna ofta
mer självständiga. Föräldrarnas delaktighet i överlämningen ser väldigt olika ut.
Alla informanter framhöll vikten av att föräldrarna behöver få mer information om
de olika verksamheternas inriktning och utseende, innan beslut fattas. Det teoretiska
ramverket beskriver hur personer befinner sig i olika sammanhang. Personer med
intellektuell funktionsnedsättning har svårt att koppla ihop kunskap från de olika
sammanhangen på en mesonivå (Imsen, 2006). Verkligheten behöver bli
tydliggjord för eleverna på särskolan.
När sedan beslut är fattat, vilken sysselsättning som eleven ska gå till, börjar
kontakten dit, med att personal från den dagliga verksamheten besöker skolan för
att träffa eleven i sin skolmiljö några gånger. Sedan fortsätter övergången med att
eleven besöker den dagliga verksamheten tillsammans med en assistent från skolan,
förklarar både mentorer och personalen på daglig verksamhet. Vid mottagandet får
individen en kontaktperson som tillsammans utarbetar en genomförandeplan.
Personalen på daglig verksamhet ser ibland svårigheter med den placering som är
gjord. Det kan visa sig vara en felaktig eller olämplig placering som man upptäcker
senare, sett utifrån individens behov och förutsättningar. De har haft personer som
behövt byta placering till både lugnare struktur eller ut mot mer eget arbete.
Genom att använda det relationella perspektivet (Aspelin, 2013) kan vi förstå vikten
av att skapa nära möten, på individ och gruppnivå, för att stabila och trygga
överlämningar ska kunna ske.

Forskningsfråga 3: Vilken kunskap finns med vid övergången om elevens behov och
förutsättningar?
I de ramverk som används i föreliggande studie framgår att relationer och möten är
avgörande för hur människor fungerar. I det relationella perspektivet (Aspelin,
2013) beskrivs det som brännpunkten mellan två människor. Vid analys av empirin
visar att den information om elevens behov och förutsättningar som följer med
eleven i processen är sparsam. Vid beslut lämnar handläggare information om
individens diagnos och bakgrund till daglig verksamhet. Det som förs vidare av
kunskap om eleven från mentorer till personal på daglig verksamhet sker ofta
sporadiskt, via telefon eller muntligt vid besöken som görs, anger på mentorer och
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personal på daglig verksamhet. Båda parter anser dock att det finns en öppen och
bra möjlighet till dialog. Men det framkommer behov och önskningar om ett bättre
sätt. En önskan är att personal från daglig verksamhet och överlämnande mentor
sitter ner och pratar om hur eleven fungerar praktiskt.
Analysen visar vidare att föräldrarnas del i att föra fram kunskap om sin ungdom i
sammanhanget är också sporadisk, och mycket olika beroende på föräldrarnas egna
förmågor och möjligheter. Föräldrarna/ hemmet utgör en annan tårtbit av
mikrosystemet (Imsen, 2006) som individen är en del av. I intervjuerna framkom
hur synen på individens kunskap kan se olika ut. Kunskapen om ungdomens
förmågor är olika beroende på vem som ser på henne och i vilket sammanhang hon
befinner sig. Ungdomens förmågor ser inte likadana ut i hemmet från föräldrarnas
synvinkel, som i skolan utifrån mentorerna. Det här gör att personalen på daglig
verksamhet inte heller kan veta hur personen kommer att agera på denna nya plats,
arbetsplatsen på daglig verksamhet.
Vid analysen framkommer att det är av stor vikt att man försöker lyssna på och ge
individen rätt förutsättningar att kommunicera, t.ex. med AKK. I mötet mellan nya
personer på nya platser/nivåer, är det betydelsefullt att vara lyhörd så att bästa
förutsättningar ges, som ramverken beskriver, för att få det att fungera både på
individ och gruppnivå, och mellan olika system på mesonivån (Imsen, 2006), tex.
hem, daglig verksamhet och skola.
Det framkommer också att man från daglig verksamhet anser att individen ska få
svara själv på frågor om vad han eller hon kan och vill göra. I den
genomförandeplan som kontaktpersonen på daglig verksamhet gör tillsammans
med deltagaren finns stor frihet att anpassa aktiviteterna efter individens behov och
förmågor. Det finns ingen myndighet som ger direktiv till verksamheten, utan det
finns stort utrymme för kreativitet menar personalen på daglig verksamhet.
Information från skola till daglig verksamhet gällande personer med intellektuell
funktionsnedsättning, som kanske inte själva kan uttrycka det de vill, är oerhört
viktig.
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6.6.1 Sammanfattande slutsatser
•

De inblandade parterna upplever vissa brister i strukturen för övergången
och saknar kommunikationen med kringliggande ansvariga myndigheter
såsom Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Någon långsiktig plan var
inte tydlig i X-kommun. Alla informanterna var osäkra på strukturen och
oeniga om tillvägagången. Det finns behov av mer information innan beslut
fattas om placering. På den organisatoriska nivån och i exosystemet
framträder brister i det relationella perspektivet (Aspelin, 2013), och i
Bronfenbrenners modell (Imsen, 2006). Kommunens handläggare,
Arbetsförmedling och Försäkringskassan utgör viktiga externa instanser
som indirekt påverkar elevens placering, vilka ska bidra till att skapa rätt
förutsättningar för individen, att klara en övergång från skola till daglig
verksamhet.

•

Överlämningen och mottagandet följer en struktur, men fungerar varierande
och beroende på personalens egna initiativ. Eleverna behöver få möjligheter
till bättre förberedelser både från skola och daglig verksamhet inför
överlämningen. Personer har blivit felaktigt placerade vilket lett till
misslyckande och behov av omplacering. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning har svårt att koppla ihop kunskap från de olika
sammanhangen på en mesonivå (Imsen, 2006). Verkligheten behöver bli
tydliggjord för eleverna på särskolan. Analysen av empirin visar att personal
på daglig verksamhet försöker föra en dialog med den nya deltagaren. Det
är på individnivå som det mellanmänskliga mötet sker, enligt de två
modellerna i denna studie (Imsen, 2006; Aspelin, 2013).

•

Kunskapen om elevens förmågor som följer med i processen är sparsam.
Kunskapen om individens behov ser olika ut utifrån föräldrarnas och
skolans perspektiv. Deras förmågor fungerar inte likadant i hemmet som i
skolan. Kunskap om eleven delges inte tillräckligt till personal på daglig
verksamhet. Vid analysen framkommer att det är av stor vikt att man
försöker lyssna på och ge individen rätt förutsättningar att kommunicera,
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t.ex. med AKK. I mötet mellan nya personer på nya platser/nivåer, är det
betydelsefullt att vara lyhörd så att bästa förutsättningar ges, som ramverken
beskriver, för att få det att fungera både på individ och gruppnivå, och
mellan olika system på mesonivån (Imsen, 2006), tex. hem, daglig
verksamhet och skola.

39

7 Diskussion
Under denna rubrik diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar
kring övergångsprocessen och förberedandet inför sysselsättning inom daglig
verksamhet för elever som gått på gymnasiesärskolans individuella program.
Inledningsvis diskuteras resultatet kopplat till begrepp och forskning och genom
det teoretiska ramverk som presenterats. Därefter diskuteras metodval samt hur
studien nått tillförlitlighet. Slutligen följer mina specialpedagogiska implikationer
och förslag till framtida forskning inom området.

7.1 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen kommer att delas upp under områden utifrån studiens
frågeställningar. Analys av resultatet från intervjusvaren tillsammans med litteratur
och

tidigare

forskning,

ska

belysas

genom

de

teoretiska

ramverken,

Bronfenbrenners ekologiska modell (Imsen, 2006) och det relationella perspektivet
(Aspelin, 2013), som beskrivits tidigare.

7.1.1 Övergångsprocessen mellan berörda yrkesgrupper
Tidemans forskning 2010, pekar på att det finns behov av bättre förberedelser för
arbetslivet. Lärare och skolledare vill ha en ökad samverkan mellan
gymnasiesärskolan och exempelvis Arbetsförmedlingen. Ett resultat från empirin
visar på brister kring detta.

Enligt A fungerar inte samverkan mellan

gymnasiesärskolan och Arbetsförmedlingen särskilt väl. Alla informanter menade
också att det var en stor brist att det föräldramöte som tidigare funnits, med
representanter från olika myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
och olika daglig verksamhet samt Lärvux och en folkhögskola, nu inte längre fanns.
Enligt Skolverkets (2014) studie- och yrkesvägledning, har SYV hand om kontakt
med både elever och föräldrar för att hjälpa dem med ansökan hos
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I arbetet ingår också att ordna med
praktikplatser för eleverna. Skolans SYV, eller som i det här fallet APL-ansvarige,
har ett ansvar för att detta arbete ska fungera. Likaså saknas samverkan mellan flera
myndigheter och alternativa platser efter skolan, såsom Lärvux eller folkhögskola.
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Både läroplanen (Skolverket, 2103) skolverkets text (2014) om SYV´s uppdrag
pekar på nödvändigheten av samverkan mellan representanter för arbetsliv, skolor,
Arbetsförmedling och andra aktörer.
Här kan man behöva se på situationen med de teoretiska glasögonen. Att byta miljö
från en van och trygg, till en ny, är svårt och särskilt för personer med intellektuell
funktionsnedsättning. För eleverna, men även för föräldrarna är det mycket som är
nytt och främmande. För att ta till sig och förstå behövs mycket information och
möten mellan människor. Både i det relationella perspektivet (Aspelin, 2013) och i
Bronfenbrenners ekologiska modell (Imsen, 2006), beskrivs individen som en del i
ett sammanhang. Både den nära miljön, i mikrosystemet, som lärare och föräldrar
utgör i skola och hemmet, påverkar individen i den nära nivån. De större,
samhälleliga

nivåerna,

exosystemet,

som

utgörs

av

Arbetsförmedling,

Försäkringskassan mm. påverkar också indirekt omständigheterna för personerna.
För en individ med intellektuell funktionsnedsättning är det stor förändring när man
ska förflyttas mellan nya nivåer och skapa relationer med nya människor.
Bronfennbrenners modell (Imsen, 2006) beskriver samverkansnivå som ett
mesosystem, där de olika grupperna möts, men elever med intellektuell
funktionsnedsättning har svårt att förflytta sin kunskap från ett system till ett annat,
visar resultatet i denna studie.
Särbehandling kan leda till svårigheter i samhällslivet, säger Ineland m.fl. (2013),
och framhåller att skolplaneringen ska utgå från ett livslångt perspektiv som belyser
möjligheter, snarare än problem. Det är viktigt att personer med en bakgrund på
gymnasiesärskolan ska få en plats i arbetslivet. I föreliggande studie har en
handlingsplan för kommunen presenterats som visade sig vara relativt okänd för
informanterna, men som de också ansåg kunde behöva struktureras upp för att
komma i funktion. En långsiktig planering för eleverna ska komma ut i arbetslivet
är viktig. Gymnasiesärskolan har i uppgift att förbereda eleven för att arbeta och
verka i samhället. Det behöver finnas en planering för elevens förberedelse inför
övergången till arbetsliv eller sysselsättning (Skolverket, 2014). En sådan långsiktig
plan var inte tydlig i X-kommun. Alla informanterna var osäkra på strukturen och
oense om tillvägagångssättet. Mer kontakt mellan inblandade parter och tydlig
information till föräldrar och elever ansågs viktigt.
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De internationella forskningar som tidigare beskrivits från Storbritannien, (Adams,
Beadl-Brown & Mansell,2006; Ratti, Hassiot, Crabtree, Deb, Gallagher & Unwin,
2016), pekar på samma svårigheter. Båda studierna belyser de planer för individer
med intellektuell funktionsnedsättning som börjat användas i landet, PCP, personcentred planning, där syftet var att involvera flera parter i samhället för att
koordinera funktioner och stöd till dessa individer på bästa sätt. Ett viktigt resultat
som redovisas är att sker vissa förbättringar i individers liv, tack vare planerna.
Vårdarnas betydelse på en daglig verksamhet var en stor faktor för ett lyckat
resultat. Han/hon ger emotionellt stöd till individen och förser med rätt struktur åt
tillvaron, framkom i forskningen.
Personens särskilda förmågor och behov ska tas till vara. Men det finns fortfarande
stora

risker,

trots

att

samhällets

syn

på

personer

med

intellektuell

funktionsnedsättning i Sveriges har förbättrats, så hamnar dessa personer ofta i
förutbestämda och föråldrade kategorier (Arvidsson, 2016). Informanterna
uttryckte att det var viktigt att individen hamnar rätt, när beslut tas för var eleven
ska vara efter avslutad gymnasietid, men det rådde lite olika meningar om hur
utprövningen av placering skulle gå till.
De brister som framkommit i studien behöver lyftas upp till en högre nivå.
Handlingsplanen som utarbetades under en tidigare rektors ledning har fallit i
glömska. Det visar på att man redan tidigare såg behov av struktur för
överlämningen från särskola till daglig verksamhet. Vid byten av personal, både
rektorer, lärare eller APL-ansvarig kan viktiga tankar och planer försvinna tyvärr.
De individuella planer som görs på skolan ska enligt Skolverket (2014) innefatta en
plan för en inriktning mot arbetslivet tex. genom att man ordnar med praktikplatser.
Då väcks frågor som; Finns detta? Hur svårt är det för personer med intellektuell
funktionsnedsättning att få komma ut till en arbetsplats?
Både nationell och internationell forskning visar att det finns svårigheter kring vad
som händer för personer med intellektuell funktionsnedsättning efter skolan.
Övergången från skola till vuxenlivet är en process för dessa individer som behöver
stöd från samhället och andra intressenter. Både i Sverige (Arvidsson, 2016;
Mineur, Bergh & Tideman, 2009) och i andra länder så som Storbritannien (Kaehne
& Beyer, 2013), återfinns liknande frågeställningar och försök till att skapa en stabil
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övergång. Forskningarna överensstämmer i medvetenheten om att det handlar om
att vara individinriktade och se varje persons behov och förutsättningar som viktiga,
men att det också krävs ett engagemang från personal och myndigheter.

7.1.2 Överlämning och mottagande
Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårigheter med sin
identitet, de vill klara sig själva men har svårt i förhållande till omgivningens krav
och inser också sitt behov av stöd. Många individer med intellektuell
funktionsnedsättning ikläder sig rollen som omsorgstagare (Socialstyrelsen, 2008).
Från mentorerna framkom att man försöker hjälpa eleverna inför framtidsmötet så
att de kan berätta om sig själva med hjälp av bilder och text. Ett hinder som de
beskrev är att eleven inte känner de andra vid mötet och inte har kännedom om
vilken daglig verksamhet man pratar. En svårighet som ligger i deras
funktionsnedsättning är ju just att kunna förstå abstrakta saker. De har svag förmåga
att kunna visualisera något okänt och svårigheter att fatta egna beslut (Kylén, 2012).
Genom det teoretiska ramverket som används i denna studie kan förståelse också
finnas för att se på elevens svårigheter med att uppfatta nya platser. Det är i en
annan del av verkligheten, i de olika system, mikro-, meso-, som en person möter i
sin omgivning (Imsen. 2006). Personer med intellektuell funktionsnedsättning har
svårt att koppla ihop kunskap från de olika sammanhangen.
Här behöver bättre förberedelser göras av alla inblandade. Det framkom förslag vid
intervjuerna på att göra fler studiebesök och ta kort på platser och personal, ha med
fotografier och använda AKK vid framtidsmötet, för att göra eleven mer delaktig.
Skolverket (2014) skriver att lärare behöver ge eleverna erfarenheter och realistiska
bilder av hur arbetslivet ser ut, genom att till exempel göra studiebesök på olika
arbetsplatser eller ordna praktikplatser. Verkligheten behöver bli tydlig för eleverna
och genom att använda det relationella ramverket, kan vi förstå att verkligheten kan
tydliggöras genom möten på individ och gruppnivå. Där kan samtal och möten
skapa viktiga relationer för individer och detta är särskilt viktigt för personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
I den dagliga verksamheten ska individen ges möjlighet till sysselsättning och
gemenskap. Det ska vara stimulerande och bidra till en större självständighet för
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individen (Grunevald, 2008). I forskning framkommer dock signaler om svagheter
i verksamheten. Valmöjligheter utifrån individens behov och kvalitén är otillräcklig
och det finns även tecken på brister i personalens kompetens (Ineland m.fl. 2013).
Den ena informanten berättade om en person som inte hade hamnat rätt i sin
placering hos dem. Det fick negativa konsekvenser och det upplevdes som ett
misslyckande för denne. Mentorerna beskrev att en elev blev placerad på annan
verksamhet än den de önskade för eleven, detta p.g.a platsbrist, vilket antagligen
inte var ett lämpligt beslut. I handlingsplanen från X-kommun för den dagliga
verksamheten kan man läsa att verksamheterna ska vara uppbyggda för att passa
individerna utifrån och beroende på, deras förutsättningar och förmågor. Platserna
har olika grad av arbetsinriktning och erbjudande av praktik och andra har mer
fokus på socialsamvaro och sinnesstimulering. Förutsättningar för rätt placering är
viktig och borde kunna åstadkommas, så att dessa misslyckanden inte ska behöva
ske.
I en internationell forskning (Stranadovà, m.fl., 2016) framkom synpunkter på att
förbättra överlämningen som stämmer väl överens med svar från intervjuerna i
denna studie och med tidigare forskning. Den visar på att samarbete mellan skola
och hem kunde vara bättre, att eleven skulle behöva göras mer delaktig i processen
och att information om valmöjligheterna var otillräcklig. Det är intressant att dessa
synpunkter är lika viktiga i denna lilla kommun i Sverige, som i städer i Australien,
och de bör finnas med i förbättringsåtgärder.
Flera förslag på förbättringar av övergången framkom vid intervjuerna, och alla
informanter var positiva till tankarna att utveckla samverkan. Det finns alltså goda
förutsättningar för bättre överlämningar bland personalen. Men för att det ska bli
verklighet behöver ledningen i de olika verksamheterna, gymnasiesärskolan och
daglig verksamhet, ta ett övergripande tag om detta, revidera och aktualisera
handlingsplanerna och information behöver komma ut till all personal.

7.1.3 Kunskap om behov och förutsättningar
Forskning (Berthén, 2007; Tideman, 2010; Mineur, 2013) visar att denna elevgrupp
som går på det individuella programmet är komplex och har omfattande behov.
Elevernas olika förutsättningar ställer krav på individuella anpassningar och
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förberedelser inför nya situationer. Resultatet från empirin visar på att det är
sparsamt med informationen om elevens kunskaper och förutsättningar som förs
vidare. Detta är förvånande med tanke på det komplexa och omfattande behov som
flera individer har. Vid bristande kunskap om personens behov finns risker att det
går fel för individen, vilket några av informanterna framhöll.
I de ramverk som används i föreliggande studie framgår relationer och möten, som
avgörande för hur vi fungerar. Både Bronfenbrenners modell (Imsen, 2006) och det
relationella perspektivet (Aspelin, 2013), beskriver hur människan hela tiden
fungerar utifrån ett sammanhang, yttre faktorer påverkar vårt agerande. För
personer med intellektuell funktionsnedsättning är detta en stor process. Vid möten
med nya platser och personer kan svårigheter uppkomma och för att undvika
problem är det en hjälp att personalen kan se på personen i relation till omgivningen.
Vilka förutsättningar behövs för att det ska fungera bra för personen? De som
arbetar med vägledning för elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver
även kunskap om dessa funktionsnedsättningar och hur de kan påverka elevens
vardag. Det handlar om att kunna undanröja eventuella hinder genom stöd och
anpassningar samt att hålla sig uppdaterad om olika typer av hjälpmedel
(Skolverket, 2014).
I skollagen fastslås att gymnasiesärskolan ska ge varje elev en god grund för
personlig utveckling, fortsatta studier, deltagande i samhället och yrkesliv (SFS
2010:800). För elever på individuella programmet handlar det i många fall, först
och främst om att främja förutsättningarna för att de ska få en meningsfull
sysselsättning efter avslutad gymnasiesärskola (Skolverket, 2013). Mentorer och
APL-ansvarig ville ge eleverna förutsättningar för en god övergång till daglig
verksamhet, men de ansåg också att det inte fungerade så väl som de önskade. Det
finns mer att göra för att förbättra processen, anser de.
Formandet av sociala kompetenser och att kunna anpassa sig till rådande normer är
viktiga vardagsfärdigheter (Mineur, 2013; Berthén, 2007). I resultatet fanns också
tankar om att personen skulle själv få berätta eller visa vad hon eller han kan.
Forskningen pekar dock på risker i utbildningen, de menar att för mycket omsorg
och trygghet hämmar elevernas möjligheter till utveckling. Syftet att erbjuda
trygghet och omvårdnad hindrar delvis kunskapsmässiga och sociala utmaningar,
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enligt Tideman (2010). Både forskning och svar från intervjuerna pekar på att det
råder delade meningar om balansen mellan kunskap och omsorg. En informant ville
se och prata med individen för att få syn på dennes kunskaper och förmågor. Hen
ville inte ha en förutbestämd uppfattning. Nu skulle individen få börja på något nytt.
Det finns risk med att för mycket omsorg skapar ännu mer beroende och
osjälvständighet hos individer. Om vi tror mer på individens självständighet och
vilja att klara sig själv, kan det öka dennes förmåga. Många individer har iklätt sig
rollen som omsorgstagare och efterfrågan på daglig verksamhet är hög enligt LSS
(Socialstyrelsen, 2008). Inom handikappomsorgen har man utgått ifrån att personer
med funktionshinder är i behov av vård och omsorg. Istället borde man utgå ifrån
att alla människor har en inneboende förmåga att klara sig själva (Mineur, Bergh &
Tideman, 2009).
Svårigheten med den här balansgången, mellan att ge omsorg och stärka individens
självständighet, visade sig till viss del i empirin. Var går gränsen? Kan vi se och
läsa av individens förmågor rätt? Komplexiteten hos personer med intellektuell
funktionsnedsättning gör att det är en svår uppgift för alla som finns i arbetet kring
dem. Viljan att hjälpa är också ofta stor hos personal, men kan vi ge individen mer
tid, rätt förutsättningar kanske han eller hon klarar mer på egen hand.

7.2 Metoddiskussion
Det subjektiva meningsskapandet är oundvikligt. Min roll som forskare gör att jag
är det främsta instrumentet, gällande empirisk insamling och analys av materialet
(Bryman, 2008). Mina egna erfarenheter som lärare på gymnasiesärskolan kan både
underlätta och försvåra arbetet. Mina kunskaper och erfarenheter kan minska risken
för missuppfattningar som ges av informanten, men det kan också vara en nackdel
om jag har egna förutfattade meningar. I föreliggande arbete har jag dock som
forskare försökt att vara neutral i min tolkning av materialet och analyserat
förutsättningslöst.
Det teoretiska ramverket, Bronfenbrenners ekologiska modell (Imsen ,2006) och
det relationella perspektivet (Aspelin, 2013), som använts i min analys av empirin
har stärkt min studie. Genom att placera in individen med intellektuell
funktionsnedsättning i mitten och placera skola, daglig verksamhet och hemmet i
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var sin tårtbit i mikrosystemet, har det blivit tydligt hur delarna skiljer sig från
varandra. På mesonivån där samverkan mellan tårtbitarna ska ske framkommer
vissa brister denna i studie. I analysen av resultatet visar sig i exosystemet en
avsaknad av de myndigheter som behöver finnas med i samverkan vid övergången.
Det framkommer flera gånger i resultatet vikten av det relationella perspektivet vid
övergången. Samtal mellan individ och lärare, individ och personal på daglig
verksamhet eller i samtal på det viktiga framtidsmötet för alla berörda parter.
Att se och förstå hur individer förhåller sig till varandra och i olika miljöer har varit
betydelsefullt. Bronfenbrenners ekologiska modell (Imsen, 2006) har gett förståelse
för hur olika delar i vår värld påverkar oss direkt, i det närliggande, och indirekt,
utifrån till exempel olika myndigheter. Det relationella perspektivet (Aspelin, 2013)
har varit viktigt att ha med för att det är emellan människor, i kommunikationen,
som det viktiga sker för att ge individer utvecklingsmöjligheter. Tankar har funnits
att bara använda Bronfenbrenners modell, den ger en struktur åt verkligheten som
kan kännetecknas av hårda, faktiska värden, men eftersom studien är kvalitativ och
innefattar känslor och mjukare värden, har det relationella perspektivet också varit
betydelsefullt i studien.
Urvalet gjordes utifrån kursens omfattning och tidsram. Ett bredare urval av
informanter hade gett ett större forskningsmaterial. Den strikta avidentifieringen,
med att skriva hen, istället för han eller hon i studien, gjordes eftersom studien
genomfördes i liten kommun, med fåtal arbetande i dessa yrkeskategorier och risk
skulle finnas för igenkänning. Semistrukturerade intervjuer valdes för att ge
författaren möjligheter att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Högre
tillförlitlighet hade kunnat uppnåtts om även observationer av framtidsmöten hade
gjorts, med efterföljande möjlighet till att ställa frågor och genom att intervjua
föräldrar eller elever. Men på grund av studiens begränsning i omfattning och tid
var det inte möjligt.

7.3 Specialpedagogiska implikationer och framtida forskning
Denna studie är genomförd i en medelstor vanlig kommun i Sverige. Studiens
resultat kan väcka frågor om det kan återfinnas liknande situationer på andra
platser? Genom arbetet med föreliggande studie kan vissa lärdomar dras utifrån
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intervjuerna. Fler besök mellan både skola och daglig verksamhet skulle vara en
förbättringsväg för att skapa kontakt och se varandra mer, som båda parterna från
daglig verksamhet och skola uttryckte. En annan lärdom är att det behövs utformas
information om övergångens struktur, genom att se över och tydliggöra
handlingsplanen, så att den implementeras i verksamheten. I förordningen för
speciallärare står det att ett förhållningssätt av stor betydelse, är att kunna samverka
med andra yrkesgrupper, och att kunna utforma planer för elever där berörda aktörer
ingår (SFS 2017:1111). Det framkom även att information till föräldrarna om de
olika dagliga verksamheter som finns behöver förbättras genom broschyrer eller
bjuda in till föräldramöten. Ett annat förbättringsområde i kommunen är att se över
möjligheterna för eleverna att besöka flera platser innan beslut fattas. Alla dessa
synpunkter som framkommit i studien kan förhindra att bristande information leder
till olämplig placering av individer.
Ur

de

samhälleliga

och

etiska

aspekterna

kan

frågor

lyftas

kring

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans del i övergången. De är myndigheter
med ett delaktigt ansvar för individer med intellektuell funktionsnedsättning. I
resultatet framkom deras frånvaro vid processen. Är det statliga ekonomiska
besparingar som påverkar? Dessa funktioner har fått minska sitt omfång i hela
landet. Eller finns det etiska aspekter som gör att personer med intellektuell
funktionsnedsättning får stå tillbaka? Hur ser attityderna ut i ledningen som avgör
vilka frågor som ska prioriteras? Även på kommunnivå finns ekonomiska
besparingar som påverkar möjligheterna att genomföra de bästa övergångarna. Det
finns t.ex. kanske inte tillräckligt med personal eller tid i verksamheterna, för att
kunna göra fler besök hos varandra. I de mänskliga rättigheterna står det alla ska ha
rätt att utvecklas som människa, både socialt och personligt, genom nationella
åtgärder, så som ekonomiskt och socialt stöd (Svenska FN-förbundet, 2016).

Mina specialpedagogiska implikationer kan ge utvidgad kunskap även från
litteratur och forskningsdelen. Gymnasiesärskolan har en viktig uppgift att
förbereda eleven för att arbeta och verka i samhället. Skolan behöver se till att det
finns en planering för elevens förberedelse inför övergången till arbetsliv och
sysselsättning i daglig verksamhet (Skolverket, 2014). Här kan både lärare, rektorer
och SYV på gymnasiesärskolan behöva se över och förbättra sina rutiner för hur de
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individuella planerna som skrivs ser ut gällande övergången och om
praktikplacering. Skolplanering behövs som utgår från ett livslångt perspektiv och
som belyser möjligheter och utvecklingsområden, snarare än problem och
tillkortakommanden (Ineland m.fl., 2013). I den internationella forskningen från
Storbritannien, kan kunskaper hämtas gällande deras modell för personliga planer,
person-centred planning. Kan delar av deras metod vara användbar i Sverige?

I denna planering behöver man ta hänsyn till elevens behov av tid och stöd.
Läroplanen för gymnasiesärskolan pekar på nödvändigheten av samverkan mellan
representanter för arbetsliv, skolor, arbetsförmedling och andra aktörer.
(Skolverket, 2014, s12)

Det finns flera områden som skulle vara intressant i framtida forskning. Ett område
kan vara att studera föräldrarnas syn på övergången från gymnasiesärskolan till
daglig verksamhet. Ett annat intressant forskningsområde är att få del av elevernas
egna upplevelser av övergången, vilket givetvis är spännande att få veta mer om,
men mycket svårare på grund av deras nedsatta förmåga att både minnas, förstå och
uttrycka sina känslor och upplevelser i ett tidsperspektiv. En annan tanke i framtida
forskning är att göra en studie gällande övergången från gymnasiesärskolan till
daglig verksamhet i flera kommuner för att se skillnader och likheter. Till sist kan
en intressant forskning vara att belysa de myndigheter, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassans funktion i övergången, eftersom de saknades som delaktiga nu
och är en viktig del i processen.

7.4 Slutord
I min utbildning till speciallärare med specialiseringen utvecklingsstörning, är jag
glad över att ha fått möjligheten att studera övergången från särskolan till daglig
verksamhet, eftersom detta är något som jag upplevt varje år i min lärartjänst och
sett oro i kring. I studien har jag sökt efter relevant och aktuell litteratur, både från
forskning nationellt och internationellt och tagit del av gällande styrdokument och
skolverkets handledning. Jag har förklarat begreppen som berör individer med
intellektuell funktionsnedsättning och deras skolgång, samt studerat daglig
verksamhetsfunktion. Vid intervjuerna har lokala erfarenheter kommit fram för hur
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de ser på övergångens funktion. Allt detta sammantaget har gett mig en bild av och
förståelse för problematiken, men har också visat på utvecklingsområden för
kommunen.
Individer med intellektuell funktionsnedsättning är i behov av både hjälp och stöd,
men behöver också styrkas i att klara allt mer på egen hand. Personal runt dem
behöver se till att det finns rätt stöd till hjälp vid kommunikation, men ska backa
för att ge individen tid och utvecklingsmöjligheter, för att inte bidra till att individen
klär sig i den omsorgstagande rollen. Behov av förbättringar för att göra övergången
så trygg och stabil som möjligt, där information om individens förmågor, är en
viktig del, framkommer i studien. Det finns flera berörda parter, lärare, APLansvarig, personal från dagligverksamhet, rektorer/chefer och myndigheter, så som
Arbetsförmedling och försäkringskassa, som alla behöver samverka för att det ska
fungera bättre. Därför bör tydliga, användbara planer upprättas, revideras vid behov
och komma ut i funktion.
Det finns många lärdomar att ta del av, vilket jag hoppas kunna föra vidare genom
detta arbete.
Som avslutning vill jag återigen lyfta fram de positiva förslag som kom fram vid
intervjuerna.
•

Vi borde skaffa mer kunskap om daglig verksamhet så att vi vet vart vi skickar våra
elever. Vi skulle kunna ha träffar med våra personalgrupper, för att förstå
varandras verksamheter bättre. Daglig verksamhet kunde förmedla till oss vilka
kunskaper vi behöver skicka med eleverna. (Mentorerna)

•

Vi skulle kunna komma på besök till skolan på någon lektion, prata och visa oss.
Vi skulle kunna ha en träff på våren i åk 3 för både elever och föräldrar och mentor
så att de kommer och hälsar på hos oss tidigt. (DV2)

•

Cheferna borde se till att föräldrarna får mer information tidigt, dela ut
broschyrer. (DV1)

•

Fler studiebesök. (Alla informanter)
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Bilaga 1-4
Bilaga 1 Verksamhetsbeskrivning
Daglig verksamhet (LSS) och Sysselsättning (SoL)
Syfte och mål med insatsen
Insatsen Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och är
avsedd för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt de som fått ett
begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder. Insatsen Sysselsättning (dagverksamhet) är en insats som ges med
stöd av Socialtjänstlagen (SoL) och är till för vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
Målet med insatserna är att människor med funktionsnedsättning, som inte förvärvsarbetar eller studerar, ska ges
möjlighet till meningsfull och stimulerande sysselsättning och därigenom få möjlighet till personlig utveckling,
gemenskap och delaktighet i samhällslivet.

Organisation
Daglig verksamhet och sysselsättningen är organiserad inom Funktionshinderomsorgen och det dagliga arbetet leds
av två områdeschefer. Samtliga verksamheter finns i Vetlanda centralort. I slutet av verksamhetsbeskrivningen följer
en beskrivning av de olika verksamheterna.

Genomförande
Inom daglig verksamhet och sysselsättning finns flera verksamheter med olika innehåll och grad av arbetsinriktning.
Allt från praktik/arbetsträning ute på riktiga arbetsplatser, så kallad utflyttad verksamhet, till verksamheter med fokus
på sinnesstimulering, social samvaro eller habiliterande innehåll.
Den dagliga verksamheten och sysselsättningen ska vara meningsfull och så långt som möjligt utgå från den enskilde
deltagarens behov, intressen, önskemål och förutsättningar. Verksamheten är individanpassad och som medarbetare
strävar man efter att skapa trygghet, trivsel och gemenskap i det sociala sammanhang som den dagliga verksamheten
och sysselsättningen innebär för deltagaren. Meningen är att den deltagaren ska behålla men även få möjlighet att
utveckla sina förmågor och färdigheter.
Målgruppen är bred och sträcker sig från deltagare med stora omvårdnadsbehov till deltagare med hög grad av
självständighet som klarar av att ha sin sysselsättning förlagd ute på en reguljär arbetsplats. Det ställer höga krav på
flexibilitet och variation i verksamheterna.

Bemötande
Det är viktigt att se och lyssna på alla och se till att alla får ta plats. Som personal måste man vara lyhörd och visa
respekt för deltagaren och ta hänsyn till dennes önskemål och vilja.
Ett individuellt bemötande krävs alltid. Som personal samarbetar man tillsammans med deltagaren. Ett motiverande
och uppmuntrande förhållningssätt eftersträvas i arbetet med att stötta deltagarna att utvecklas och blir mer
självständiga. Det är också viktigt att frigöra tid för samtal och att ge bekräftelse då detta är ett stort behov hos många
deltagare.
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Metoder, arbetssätt och hjälpmedel
För att göra tillvaron begriplig, hanterbar och förutsägbar används olika metoder, arbetssätt och hjälpmedel i
verksamheten. Dessa underlättar för deltagaren att förstå vad som ska göras och därmed klara så mycket som möjligt
på egen hand.
Genomförandeplanen utgör grunden för den individuellt utformade sysselsättningen. Där tydliggörs vilket stöd och
vilka målsättningar som gäller för varje deltagare. Utöver genomförandeplanen används olika hjälpmedel och arbetssätt
beroende på målgrupp och verksamhet.
Exempel på metoder och arabetessätt som förekommer i verksamheterna är:
•

Lågaffektivt bemötande

•

Tydliga instruktioner (bild och text)

•

Supported employment (stöd till deltagare

•

AKK – Alternativ och kompletterande

som har utflyttad verksamhet)

kommunikation såsom t.ex.

•

MI (Motiverande samtal)

•

ESL – Ett självständigt liv

•

Återhämtningsinriktat arbetssätt

o

Sociala berättelser

•

Individanpassade scheman

o

Samtalsmatta

•

Whiteboards

o

Ritprat

•

iPads och mobiler med appar

o

Tecken som stöd m.m.

o

Bildstöd (t.ex. Inprint, pictogram
och fotografier)

Resurser i verksamheten
Kompetens och utbildning
Kompetenser som förekommer i arbetsgrupperna är GPU/PPU, personlig assistent, undersköterska, skötare och
fritidsledare. Utöver grundutbildning finns kompetens i form av fortbildning inom supported employment, matlagning,
psykiatri, demens, autism, missbruk m.m

Stödresurser
Verksamheten har följande stödresurser att tillgå vid behov:
•

Boendepedagog (metodstöd)

•

Handledare

•

Sjuksköterska (hemsjukvårdsteamet

•

Vuxenskolan

•

Arbetsterapeut och sjukgymnast

•

Föreningen Hjärnkoll

(hemsjukvårdsteamet)

•

Andra dagliga verksamheter

•

Habiliteringen

•

Lärvux

Samverkan
Ibland kan man behöva samverka med andra aktörer i deltagarens nätverk för att lösa olika situationer på bästa sätt.
Exempel på aktörer som personalen samverkar med är:
•
•

Personal på grupp/servicebostad eller

•

Lärvux och gymnasiesärskolan

boendestödet

•

Färdtjänst

Personliga assistenter

•

Arbetsförmedlingen
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•

Gode män och anhöriga

•

Gymnasiesärskolan

•

Biståndshandläggare

•

Företag (Utflyttad verksamhet)

•

Socialsekreterare

•

Psykmottagningen

De olika verksamheternas inriktning och innehåll
Rosen (LSS och SoL)

Second hand affär, hämtgrupp till affären, bageri, legoarbete och montering, snickeri,
grön verksamhet, reklamutskick, friskvård samt servicegrupp/fixargrupp.
Verksamhet med konst och skapandeinriktning.
Utflyttad verksamhet/praktik på företag eller inom kommunen (individuellt) samt
utflyttad verksamhet på Human bridge (grupp)

Blåklockan (LSS)

Friskvårdsinriktning med badgrupp. Legoarbete och förpackningsjobb åt företag.
Musikcirkel, sinnesstimulering och luffargrupp.

Vitsippan (LSS)

Sinnesstimulering, upplevelserum, kommunikationsträning, sång och musik, bad
m.m.

Tulpanen (LSS)

Social samvaro för äldre deltagare

Maskrosen (LSS)

Individanpassad verksamhet med inslag av trädgårdsskötsel, återvinning,
sinnesstimulering, upplevelserum och utflykter samt viss utflyttad verksamhet.

Påskliljan (LSS och

Café/lunchrestaurang på Bäckagården samt Forngårdens sommarcafé med servering

SoL)

och minigolf.

Snödroppen

Social samvaro, sång och musik. Legoarbete, matutkörning samt friskvård.
Utflyttad verksamhet/praktik på företag eller inom kommunen
Öppen verksamhet en kväll i veckan.

Namnen på de olika verksamheterna i tabellen är fiktiva. (min ändring)
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Bilaga 2 Handlingsplan
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Bilaga 3 Handlingsplan
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Bilaga 4 Intervjuguide
till SYV, personal på daglig verksamhet, mentorer på gymnasiesärskola
SYV
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Beskriv processen som sker när elever ska sluta gymnasiesärskolan och börja på daglig
verksamhet.
Vilka yrkesgrupper är delaktiga?
Finns det kända planer som man arbetar efter?
Vilka hållpunkter/träffar har man, när, hur ofta?
Beskriv din roll i sammanhanget.
Anser du att du har tillräckligt med underlag för att vara med och fatta beslut?
Hur upplever du samverkan mellan de olika aktörerna?
Mentor, handläggare LSS, dagligverksamhet, föräldrar, elev mm.
Vilka tar mest talutrymme, blir mest hörda? Vem fattar besluten om var eleven ska
placeras?
På vilket sätt gör ni eleven delaktig i samtalet?
Hur förbereds han/hon?
Används alternativa kommunikationshjälpmedel?
Hur ser föräldrarnas delaktighet ut i processen?
Vilka positiva och negativa sidor ser du i övergångsprocessen?

Personal på daglig verksamhet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berätta om när nya personer från gymnasiesärskolan ska börja hos er. Hur går ni tillväga i
mottagandet? Känner du till om det finns någon handlingsplan för processen?
Vilken är din roll? Anser du att du har fått tillräckligt med kunskap om personen för att göra ett
bra mottagande?
På vilket sätt är du/DV delaktiga i förberedande samtal/träffar?
Vilken och varifrån får ni information om personens olika behov och förutsättningar, deras
diagnos mm.? skola, vårdnadshavare, habilitering mm?
Hur aktiv är eleven själv i sin kommunikation med er? Finns det AKK, alternativa
kommunikationshjälpmedel?
Vilka positiva och negativa sidor ser du i övergångsprocessen?

Mentorer på gymnasiesärskola
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Beskriv processen som sker när elever ska sluta gymnasiesärskola och börja på daglig
verksamhet. Känner du till om det finns en handlingsplan för detta?
Beskriv din roll i sammanhanget. Hur förbereder du dig för övergången?
Vid överlämningsträffar, Hur fördelas tiden? Blir alla personer hörda? Vems ord väger tyngst
och hur fattas besluten om var eleven ska placeras?
På vilket sätt gör ni eleven delaktig i samtalet?
Hur förbereds han/hon?
Används alternativa kommunikationshjälpmedel?
Hur behandlas föräldrarnas kunskaper och önskningar om sin ungdom inför framtida plats i
livet?
Vilka positiva och negativa sidor ser du i övergångsprocessen?
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