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Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar 
med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)  
 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, är en 
intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 
gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för 
andra. Riksförbundet FUB har ca. 27 000 medlemmar. 
 
Riksförbundet FUB överlämnar härmed följande synpunkter på rubricerade betänkande: 
 
3.3  Allt färre elever från gymnasiesärskolan etableras på arbetsmarknaden 
 
Skapa nya jobb 
Utredaren konstaterar att varje mer genomgripande samhällskris ökar kraven på effektivitet på 
arbetsmarknaden och att den typ av enklare arbetsuppgifter som passar för personer med 
utvecklingsstörning därigenom minskar. FUB instämmer i utmaningen som riktar sig till såväl 
skolan som arbetsmarknaden. Vi anser att man behöver ”dammsuga” arbetsmarknaden och 
samhället i syfte att hitta arbetsuppgifter som skulle lämpa sig för målgruppen. Det kan handla 
om uppgifter som idag inte alls, sporadiskt eller endast till en del blir utförda. Alldeles säkert 
handlar det om att tänka i helt nya banor, att ”uppfinna” nya jobb. Det måste också finnas en 
direkt koppling mellan de nationella program som en kommun erbjuder i sin 
gymnasiesärskola och matchande jobb i kommunen för de elever som har gått utbildningen. 
Kommunen måste ha ett tydligt ansvar för att erbjuda lämpliga arbeten med lönebidrag eller 
andra former av stöd. Vi kan se att det finns passande arbeten inom olika sektorer i samhället, 
inte minst inom den offentliga sektorn. 
 
Supported employment 
Utredaren nämner supported employment, en metod att ge stöd och vägledning i arbetet. FUB 
menar att behovet av stöd, för många personer med utvecklingsstörning, är längre än de sex 
månader som arbetsförmedlingens SIUS-stöd medger. För vissa kan stödet behöva fortgå 
kontinuerligt, om än i mindre omfattning. Stödet kan t.ex. ges av en kollega på arbetsplatsen, 
som har handledning som en fast arbetsuppgift. För detta ska arbetsgivaren ersättas.  
 
 
 
 



 2 

Arbetskooperativ och sociala företag 
FUB anser att sociala arbetskooperativ och andra sociala företag är en typ av verksamhet som 
lämpar sig väl för personer med utvecklingsstörning. Av utredningen framgår att det från de 
sociala företagens sida finns ett intresse för ökad samverkan med gymnasiesärskolan och att 
man anser att sociala företag kan vara en bra övergång mellan skola och arbetsmarknad. Vi 
föreslår att bildandet av sociala arbetskooperativ och sociala företag underlättas och 
uppmuntras på olika sätt.  
 
 
3.4  Utvecklingsområden för en likvärdig och inkluderande utbildning 
 
FUB instämmer helt i att en utgångspunkt för gymnasiesärskolan ska vara att prioritera och 
utmana elevernas kunskapsutveckling. Avgörande för detta är lärare med åldersadekvat 
grundutbildning, ämneskunskap och specialpedagogisk kompetens. För maximal 
kunskapsutveckling är det inte acceptabelt att lärare som undervisar på gymnasiesärskolenivå 
är förskollärare eller fritidspedagoger i botten. Vi vill även lyfta vikten av kontinuerlig och 
strukturerad kompetensutveckling.  
 
I grundsärskolan och gymnasiesärskolan arbetar många elevassistenter, vilka endast kortfattat 
berörs i betänkandet.  Kopplat till elevernas kunskapsutveckling är det viktigt att kartlägga 
elevassistenternas roll i undervisningen samt deras behov av utbildning och 
kompetensutveckling. Det är även viktigt att bilda sig en uppfattning om, och i vilken 
omfattning, elevers personliga assistenter (enligt LASS) har pedagogiska uppgifter när de 
tjänstgör i klassrummet.  
 
Vi vill också lyfta behovet av en utbyggnad av speciallärarutbildningen (som presenterats i 
prop. 2009/10:89) med inriktning mot elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
 
Balansen kunskap och omvårdnad 
Balansen mellan att förmedla kunskap och att ge omvårdnad är en extra utmaning, framför allt 
när det gäller elever med mer omfattande utvecklingsstörning och tillkommande ytterligare 
funktionsnedsättningar. Här ställs pedagogernas yrkesskicklighet på sin spets. Vi menar att 
det är fullt möjligt att skilja på kunskapsutveckling och omvårdnad men att lärarens kunskap, 
erfarenhet och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling är en absolut förutsättning för 
detta. Det ena utesluter dock inte det andra – en god omvårdnad som leder till att eleverna 
”mår bra” är en viktig förutsättning för inlärning. 
 
FUB har fått signaler om att undervisningen av elever med flera och omfattande 
funktionsnedsättningar inte har utvecklats alls under de senaste tio åren. Enligt uppgift 
försvann mycket av kompetens och utveckling inom området då tjänsterna som 
flerfunktionshinderkonsulenter upphörde i samband med att Statens Institut för 
Handikappfrågor, SIH, lades ner i början av 2000-talet. 
 
Forskning och tillsyn 
För att höja kvaliteten på undervisningen förordar vi mer av pedagogisk forskning, inte minst 
vad gäller undervisning i träningsskolan och det framtida träningsprogrammet. I dagsläget 
finns väldigt lite kunskap om hur dessa elever och deras lärare har det i klassrummet liksom 
kännedom om de pedagogiska metoder som används. Det är även viktigt med en ökad insyn i 
denna del av gymnasiesärskolan i form av riktad tillsyn av Skolinspektionen.  
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Kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel 
En undersökning som dåvarande Specialpedagogiska institutet (nu SPSM) genomförde år 
2007, visade att en mycket stor andel av pedagogerna i särskolan ansåg att de hade behov av 
ökad kunskap kring kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel. Behovet var även stort när det 
gällde hur man ska strukturera miljön och hantera olika lärandesituationer. FUB efterlyser en 
uppföljning av undersökningen samt en satsning på fortbildning inom området. 
 
Samverkan mellan skolformerna 
Utredaren konstaterar att en inkluderande utbildning för elever med utvecklingsstörning 
förutsätter samverkan mellan skolformerna. För att det ska vara möjligt att arbeta för 
inkludering i praktiken måste vi enas kring vad begreppet egentligen står för när vi talar om 
skolan. Peder Haug, norsk professor i pedagogik, talar om inkludering i termer av rätt att delta 
i det sociala livet i skolan, rätt att delta utifrån de egna förutsättningarna, att få göra sin röst 
hörd samt en reell möjlighet att påverka utbildningen och att få ett socialt och 
kunskapsmässigt utbyte av den.  
 
Först efter att ha klargjort vad inkludering innebär för elever på en bestämd skola är det, anser 
FUB, möjligt att arbeta för en ökad samverkan mellan skolformerna. Härigenom bör också 
vinsterna med en samverkan för såväl elever från gymnasiesärskolan som gymnasieskolan bli 
tydliga. Utredaren ger bra exempel på den svåra avvägningen mellan verklig samverkan och, 
det som är vanligare förekommande, samexistens. 
 
För att samverkan ska vara möjlig i praktiken måste tid för gemensam planering avsättas i det 
dagliga arbetet – samverkan måste få ta tid! Helt avgörande för ett lyckat resultat är 
ledningens inställning till samverkan och inkludering. 
 
 
3.5  Lika och ändå anpassat 
 
FUB välkomnar utredningens förslag om en ökad flexibilitet mellan gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan samt inom gymnasiesärskolan. Vi anser att det är en viktig förutsättning för 
en maximal kunskapsutveckling att det ska vara möjligt för en elev att samtidigt kunna 
studera enligt såväl gymnasiesärskolans som gymnasieskolans kursplaner. En viktig 
förutsättning för detta är den harmonisering av regelverkat som utredaren föreslår. 
 
 
4.1  Den framtida gymnasiesärskolans syfte 
 
FUB instämmer i att det ska framgå av syftet för gymnasiesärskolan att det handlar om en 
utbildning som är anpassad för elever med utvecklingsstörning. Eftersom gymnasiesärskolan 
är en egen skolform anser vi att det behöver framgå av syftet vad som skiljer 
gymnasiesärskolan från gymnasieskolan. Vi delar även utredarens uppfattning om att 
utbildningen ska ge en god grund för fortsatta studier, inte den vagare formuleringen fortsatt 
lärande. 
 
FUB stödjer även förslaget om att göra motsvarande förändring av syftet för grundsärskolan.  
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4.2 Den framtida gymnasiesärskolans struktur 
 
Utredaren menar att tyngdpunkten i den framtida gymnasiesärskolan även i fortsättningen bör 
ligga på yrkesinriktade program. Detta för att ge eleverna en utbildning som ger dem 
förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett alternativt sätt att tänka är att ge 
gymnasiesärskolans elever möjlighet till en längre tid av teoretiska studier, med möjlighet till 
fördjupning, än andra ungdomar som väljer en mer praktiskt inriktad yrkesutbildning. En mer 
gedigen teoretisk bas skulle ge ökade förutsättningar att klara en vidareutbildning på t.ex. 
yrkeshögskolan och därigenom en större chans att få ett arbete.  
 
Ett steg i denna riktning är det föreslagna programmet samhälle och språk. FUB delar dock 
inte utredarens uppfattning att även detta program ska innehålla inslag av lärande i arbetet. Ett 
studieförberedande program behöver inte innehålla praktik. Denna bör i stället komma i 
anslutning till de eftergymnasiala studierna vid folkhögskola, särvux eller en eventuell 
framtida utbildning vid yrkeshögskolan. 
 
Utredaren konstaterar att gymnasiesärskolan i de flesta fall endast kommer att ge kunskaper 
och färdigheter inom avgränsade delar av ett yrkesområde, inte en bred yrkeskompetens som 
gymnasieskolans yrkesprogram. Ribban är lägre satt på djupet och omfattningen av den 
kunskap som gymnasiesärskoleeleverna får med sig i bagaget. Det är en naturlig följd av 
elevernas funktionsnedsättning, men vi frågar oss vilka jobb som då kan komma ifråga. På 
vilket sätt ökar de föreslagna nationella programmen chansen för en ung människa med 
lindrig utvecklingsstörning att få ett arbete? Det måste vara tydligt för en elev som går en viss 
utbildning att den kan leda till en viss typ av jobb inom en viss sektor. En gedigen satsning på 
att skapa nya jobb som matchar ungdomarnas utbildning måste m.a.o. till, se yttrandet p. 3.3. 
 
Möjlighet att läsa kurser i gymnasieskolan 
Det är utmärkt att elever från gymnasiesärskolan får läsa kurser enligt gymnasieskolans 
ämnesplaner. Utredaren konstaterar att undervisningen kan ske både i gymnasieskolan och 
inom gymnasiesärskolan. Det senare ställer dock krav på adekvat ämneskompetens hos 
gymnasiesärskolans lärare alternativt att ämneslärare från gymnasieskolan går in och 
undervisar. 
 
Träningsprogrammet 
Träningsprogrammet föreslås ersätta dagens individuella program i gymnasiesärskolan. FUB 
kan inte se att förslaget innehåller några större förändringar i sak. Vi ställer oss positiva till att 
begreppen yrkesträning respektive verksamhetsträning tas bort och att ämnesplanerna för 
ämnesområdena ska ha två kravnivåer. Vi motsätter oss dock valet av namn för programmet. 
Träningsprogram ger signaler som inte handlar så mycket om utbildning, snarare 
sjukgymnastikbehandling, motionsprogram etc. Det blir inte heller en tydlig markering att en 
ny fas i utbildningen påbörjas när eleven går från inriktningen träningsskolan i grundsärskolan 
till träningsprogrammet. Om tanken är att utmana även elever med mer omfattande 
utvecklingsstörning i deras kunskapsmässiga utveckling borde namnet på programmet 
signalera något annat än träning. Utvecklingsprogrammet är ett namnförslag. 
 
Behov av kompetensutveckling 
FUB instämmer i att det finns ett kompetensutvecklingsbehov hos personal som är verksam 
inom det nuvarande individuella programmet.  
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Som exempel kan nämnas Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för 
personer med omfattande funktionsnedsättningar, kognitivt stöd och kognitiva hjälpmedel, 
kunskap om innebörden av flerfunktionsnedsättningar i undervisningssituationen samt 
bemötande vid svåra beteenden. Utbudet av vidareutbildning, konferenser o.dyl. med tema 
undervisning av elever med grav utvecklingsstörning är mycket begränsat. Vi vill även peka 
på behovet av pedagogisk forskning och statlig tillsyn. Se p. 3.4, ovan. 
 
Ämnesområden 
FUB:s tolkning är att det föreslagna träningsprogrammet smalnas av och att tanken är att fler 
elever än idag ska kunna följa en utbildning, helt eller delvis, på ett nationellt program. Detta 
möjliggörs genom att de nationella programmen blir kursindelade med en möjlighet till 
progression.  FUB välkomnar en större flexibilitet som också underlättas om eleverna vid 
träningsprogrammet och de nationella programmen finns i anslutning till varandra. Eleverna 
vid dagens individuella program är dock inte sällan lokaliserade i en egen byggnad. I 
praktiken kan förslaget komma att innebära att elever på det framtida träningsprogrammet 
läser kurser på ett nationellt program men undervisas av sina ordinarie lärare . Vi förutsätter 
att lärarna i dessa fall har adekvat ämneskompetens. 
 
Poängplan och kursindelning 
Förslaget att frigöra sig från kopplingen mellan poäng och timmar är bra. Det är rimligt att 
poängen bara ska ge ett mått på de olika kursernas kunskapsinnehåll, inte den tid som kursen 
ska ta. Detta borde ge en större möjlighet till utmaning för de elever som har förutsättningar 
för det. 
 
 
4.3 Examensdokument 
 
FUB stödjer förslaget om ett examensdokument med tydlig och heltäckande information om 
den enskilde elevens utbildning. Vi anser att ett examensdokument ska vara obligatoriskt även 
för elever på träningsprogrammet. För dessa elever är dokumentet viktigt med tanke på 
inriktningen av den framtida dagliga verksamheten.  
 
 
4.5  Arbetsplatsförlagt lärande 
 
Utredaren föreslår 22 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) som förutom yrkeskunskaper 
även ska omfatta att förstå kulturen på en arbetsplats och bli en del av arbetsgemenskapen. 
Tanken är i sig god men dagens stora svårigheter att erbjuda arbetsplatsförlagd utbildning 
(APU) gör oss mycket bekymrade.  Eftersom APL innebär en utvidgning av innehållet är det 
mycket som talar för att det kan bli ännu svårare att hitta arbetsplatser som är intresserade av 
att ta emot elever från gymnasiesärskolan.  FUB menar att ett sätt kan vara att ge arbetsgivare 
en särskild ersättning. Det är även ytterst viktigt med en närmare koppling till skolan med 
möjlighet till handledning för arbetsplatsen. En välfungerande APL kan generera fler 
praktikplatser och i förlängningen även arbetstillfällen! 
 
Vi delar inte utredarens uppfattning om att det knappast är meningsfullt att skilja på 
yrkesprogram och andra program i gymnasiesärskolan. FUB anser att det ska vara en skillnad 
och att APL inte behöver ingå i det föreslagna programmet samhälle och språk. Programmet 
presenteras som ett program som ger allmänbildning för att underlätta för eleven att i ett 
senare skede kunna välja yrkesinriktning. Det utsägs också att det inte är en utbildning som är 
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direkt yrkesinriktad. FUB menar att man kan se programmet som studieförberedande för 
vidare studier på folkhögskola och vid en ev. framtida yrkeshögskoleutbildning.  
Vi anser att det, i stället för APL, är mer angeläget att satsa på en teoretisk fördjupning inom 
programmets ämnen. Se även yttrandet p. 4.2. 
 
 
5.3  Utökat elevinflytande vid val av utbildning  
 
Inflytandet över val av skolform föreslås i första hand bli en fråga om elevens inflytande. 
FUB välkomnar förslaget som innebär att ventilen vid synnerliga skäl, vid val av skolform, 
som infördes i grundsärskolan inte införs i gymnasiesärskolan. En viktig förutsättning för 
reellt inflytande är att eleven får en individuellt utformad och anpassad information om 
gymnasiesärskolans uppbyggnad och vilka valmöjligheter som finns. Ansökningsblanketten 
måste vara anpassad för elever med utvecklingsstörning (lättläst, bildstöd, ordentligt med 
skrivutrymme för namnunderskrift etc.). 
 
 
5.4  Utbildning på gymnasieskolans introduktionsprogram 
 
Ytterligare ett, d.v.s. tre av fem, introduktionsprogram inom gymnasieskolan föreslås vara 
öppet för elever från grundsärskolan. FUB anser att det ska vara möjligt för en elev att först 
göra praktik på ett introduktionsprogram för att kunna göra en bedömning om programmet är 
av intresse. Vid behov bör eleven ha möjlighet till särskilt stöd under praktiken. 
 
 
6.2  Mottagande av elev i gymnasiesärskolan 
 
Det ska bli möjligt för en elev att bli mottagen i en annan kommuns gymnasiesärskola, om 
utbildningen inte erbjuds i hemkommunen eller inom samverkansområdet. Eleven ska även 
kunna söka sig till och bli mottagen i en fristående gymnasiesärskola. FUB anser att en viktig 
förutsättning för verklig valfrihet är att elever som, p.g.a. sin funktionsnedsättning, inte kan 
resa med kollektiva färdmedel garanteras skolskjuts.  
 
 
6.4  Ersättning till fristående skolor 
 
För elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan hemkommunen även i 
fortsättningen neka att betala tilläggsbelopp genom att hävda betydande organisatoriska eller 
ekonomiska skäl. Detta innebär i praktiken en fortsatt inskränkning av valfriheten för elever 
med mer omfattande funktionsnedsättningar. Man kan befara att betydande organisatoriska 
eller ekonomiska skäl kan komma att åberopas oftare p.g.a. att gymnasiesärskolereformen 
bygger på ökad valfrihet och flexibilitet, vilket troligen kommer att medföra att elever med 
utvecklingsstörning söker sig till fler skolor. 
 
 
6.5  Ekonomiska villkor för eleven     
 
Utredaren hänvisar till förslagen i betänkandet Brist på brådska (SOU 2008:102) och föreslår 
att den aktivitetsersättning som finns idag vid förlängd skolgång avvecklas samt att det 
förlängda barnbidraget till elever i gymnasiesärskolan ersätts med studiehjälp på samma 
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grunder som för ungdomar utan funktionsnedsättning. FUB:s uppfattning är att förslagen i 
utredningen SOU 2008:102, och därmed förslagen som rör elevernas ekonomi i utredningen 
om den framtida gymnasiesärskolan, inte kan genomföras innan den totala ekonomiska 
situationen för unga personer med funktionsnedsättning utretts.  
 
FUB har tidigare framfört åsikter och kritik på förslagen i SOU 2008:102. I yttrandet 
framfördes bl.a. följande: Det är självklart att unga med funktionsnedsättning ska studera 
under samma ekonomiska förutsättningar som andra unga i gymnasieskolan, så långt detta är 
möjligt med hänsyn till funktionsnedsättningen. Att man har en funktionsnedsättning får dock 
inte innebära att man missgynnas ekonomiskt i förhållande till andra elever eftersom orsaken 
till en förlängd skolgång inte är något eget val utan en konsekvens av funktionsnedsättningen. 
 
Ambitionen att motverka en ”inlåsning” i aktivitetsersättningen är i sig bra och FUB delar 
också utredningens uppfattning att fler människor med funktionsnedsättningar kan arbeta på 
den öppna marknaden, om den enskilde får rätt stöd från början. Problemet är dock inte 
aktivitetsersättningen i sig utan att ansvariga myndigheter inte kunnat leva upp till 
ambitionerna med aktivitetsersättningen. I SOU 2008:102 föreslås att den unge vid 19 års 
ålder antingen har hel sjukersättning till unga (SU) eller studiehjälpens 1 050:-/månad, i 
väntan på studiemedlets högre bidragsdel (6 000:-/månad, 10 mån/år) vid 20 års ålder. SU ska 
enligt utredningens förslag endast kunna ges till personer som har så omfattande 
funktionsnedsättningar att ”en arbetsförmåga inte heller kan utvecklas med hjälp av olika 
insatser”.  
 
FUB:s uppfattning är att en ekonomisk ersättning är klart befogad vid förlängd skolgång 
p.g.a. funktionsnedsättning och understryker vikten av att en ekonomisk ersättning vid 19 års 
ålder, då andra ungdomar normalt sett lämnar gymnasieskolan, ges som ett rent ekonomiskt 
stöd för den unges levnadsomkostnader. Det förekommer att elever med funktionsnedsättning 
inte bor kvar i föräldrahemmet under den senare delen av gymnasiesärskoletiden. De måste ha 
en realistisk möjlighet att kunna försörja sig själva. Vi vill också understryka att föräldrar till 
unga med funktionsnedsättning inte ska åläggas ett större och mer omfattande 
försörjningsansvar än vad som gäller för föräldrar till unga utan funktionsnedsättning. Det är 
en mycket viktig rättvisefråga. 
 
Det förlängda barnbidraget som utbetalas 12 månader/år föreslås tas bort, vilket vi uppskattar 
då benämningen är ålderdomlig och förbarnsligar ungdomar med funktionsnedsättning. Den 
föreslagna studiehjälpen är dock otillräcklig då den endast omfattar 10 månader/år. Två extra 
månader är motiverade då unga med funktionsnedsättning har väsentligt större svårigheter än 
andra ungdomar att få t.ex. ett sommarjobb. 
 
 
7.1 Riksrekryterande utbildning i gymnasiesärskolan 
 
Utredarens förslag om att öppna upp för riksrekryterande yrkesinriktad utbildning, estetiskt 
inriktad utbildning och idrottsutbildning för gymnasiesärskolans elever är utmärkt. Det 
medför en större valfrihet. Vi ser även mycket positivt på att antagningen till 
riksidrottsutbildningen föreslås ske på idrottsliga grunder, så att även elever på 
träningsprogrammet har en möjlighet att söka och antas till utbildningen. 
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7.2 Riksrekryterande gymnasiesärskola för elever med utvecklingsstörning i 

kombination med ytterligare funktionsnedsättning 
 
FUB stödjer inte utredarens förslag om att inrätta en riksrekryterande 
gymnasiesärskoleutbildning i Örebro för elever med utvecklingsstörning i kombination med 
synskada och ytterligare funktionsnedsättningar.  Vi anser att dessa elevers undervisning ska 
kunna tillgodoses vid det framtida träningsprogrammet, i gymnasiesärskola i hemkommunen 
eller inom samverkansområdet, med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM 
(resurscenter Syn). Graden av utvecklingsstörning eller kompletterande 
funktionsnedsättningar ska inte vara en grund för riksrekrytering.  
 
FUB:s uppfattning är att barn ska ha möjlighet att bo tillsammans med sin familj. Ur ett 
barnperspektiv kan en skolgång, som i sig håller hög kvalitet, innebära att barnet med flera 
och omfattande funktionsnedsättningar mister den nära kontakten med sin familj. ”Forskning 
visar att det är genom personer som barnet står mycket nära som de förstår sin omgivning. 
Barn är alltid del av en familj och det är genom sin delaktighet i familjen som barnet förstår 
sig själv och sitt sammanhang och bildar sin identitet.” (citat: Jenny Wilder, fil.dr. psykologi, 
Mälardalens högskola).  
 
I övrigt hänvisar vi till FUB:s yttrande över betänkandet Ökad likvärdighet för elever med 
funktionshinder (SOU 2007:87). 
 
 
8.2 Lärlingsliknande utbildning 
 
FUB tycker att förslaget om en lärlingsutbildning inom gymnasiesärskolan är utmärkt, för att 
öka möjligheterna för unga med utvecklingsstörning att få ett arbete. Dessa ungdomar har 
annars mycket få chanser att få erfarenheter från arbetslivet.  
 
Utredaren hänvisar till den statliga lärlingskommittén som konstaterade att i huvudsak tre 
saker styr företag och organisationer att ta emot lärlingar – rekrytering, lokalt 
samhällsengagemang samt vilja att tillgodose arbetslivets kompetensbehov. FUB anser att det 
kan finnas anledning att tro att motiven till att ta emot lärlingar från gymnasiesärskolan delvis 
kan se annorlunda ut. Frågor som en utökad handledarutbildning liksom ersättning för mer 
omfattande handledning och nära samverkan med skolan blir sannolikt viktigare. Utöver 
lärlingskommitténs förslag på innehåll i handledarutbildningen föreslår vi att handledare för 
lärlingar från gymnasiesärskolan får grundläggande kunskap om vad en lindrig 
utvecklingsstörning innebär i en inlärningssituation samt olika metoder för kognitivt stöd.  
 
För att etablera samverkan mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet är det nödvändigt att ge 
information om utvecklingsstörning, dess konsekvenser och möjligheter. Här har skolans 
studie- och yrkesvägledare ett stort ansvar. För att förebygga att lärlingar från 
gymnasiesärskolan inte kommer i sista hand måste samhället satsa mer på denna 
förhållandevis lilla grupp. Det kan t.ex. vara nödvändigt med en högre ersättning för 
handledning till arbetsgivare som tar emot lärlingar från gymnasiesärskolan. Detta i 
kombination med ett massivt stöd från skolan såväl före som under lärlingsperioden. Annars 
kan det finnas en risk för att företagen i stället endast väljer att ta emot lärlingar från 
gymnasieskolan, som man kanske bedömer att man kan få ut mer av, chansen till fortsatt 
arbete är större och där mindre tid beräknas gå åt till handledning. 
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8.5 Studie- och yrkesvägledning 
 
FUB instämmer helt i att åtagandet för gymnasiesärskolans studie- och yrkesvägledare är mer 
långtgående än i gymnasieskolan. Denna yrkeskategori är en nyckelfunktion vad gäller såväl 
samverkan mellan gymnasiesärskolan och näringslivet och, i förlängningen, när det gäller  
möjligheten att få ett arbete för personer med utvecklingsstörning. Vi anser att det är mycket 
olyckligt att särskolan i många kommuner helt saknar denna specifika kompetens.  För att ges 
större tyngd föreslår vi att bestämmelserna om studie- och yrkesvägledning inom 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan ska preciseras i skollagen.  
 
FUB efterlyser att utbildningen till studie- och yrkesvägledare får en valbar inriktning mot 
arbete med grundsärskolans och gymnasiesärskolans elever. Denna inriktning ska ge god 
kunskap om elever med utvecklingsstörning, arbetsstödjande metoder som supported 
employment, metoder för utveckling som empowerment samt kunskaper om kognitiva 
hjälpmedel och modern teknik som syftar till att öka elevernas möjligheter att få ett arbete. De 
blivande studie- och yrkesvägledarna behöver även utbildas i att ta en aktiv roll i samverkan 
mellan olika myndigheter kring elever med utvecklingsstörning. Samverkan kring 
praktikplatser och lärlingsplatser samt elevernas övergång från gymnasiesärskolan till 
arbetsmarknaden måste intensifieras och här ser vi att studie- och yrkesvägledaren kan ha en 
nyckelroll. Vi vill även betona vikten av kontinuerlig fortbildning – särskilt viktig mot 
bakgrund av en snabbrörlig arbetsmarknad. 
 
 
9.4  Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå i framtiden 
 
Utredaren föreslår en breddning av gymnasiesärskoleutbildningen på gymnasial nivå. Utöver 
de ämnen och kurser som finns inom gymnasiesärskolan, föreslås s.k. orienteringskurser för 
elever som inte har studerat på flera år och behöver en uppfattning om vad det innebär att 
studera. Vidare föreslås yrkeskurser och kurser i entreprenöriellt förhållningssätt. Vi föreslår 
att det även ska vara möjligt att gå en lärlingsutbildning i särvux regi.  
 
Särvux på träningsnivå 
FUB ställer sig mycket positivt till utredarens förslag om rätt till utbildning på träningsnivå 
inom särvux för vuxna som har gått i träningsskolan i den obligatoriska skolan och 
gymnasiesärskolans framtida träningsprogram. Det är av stor vikt att även dessa personer får  
möjlighet till fortsatt kunskapsutveckling inom särvux. Vi instämmer i att studierna, för 
personer på tidig utvecklingsnivå, bör inriktas på ämnesområdet kommunikation med 
möjlighet att inhämta ny kunskap i Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 
samt metoder för kognitivt stöd.  
 
Särvuxstudier på träningsnivå måste även vara öppna för de elever med måttlig 
utvecklingsstörning som inte har möjlighet att studera på gymnasial nivå inom särvux. Även 
för denna grupp är det viktigt att få tillgodogöra sig ny kunskap i AKK och kognitivt stöd, 
men på en högre nivå. För att möjliggöra en ökad delaktighet i samhällslivet behöver dessa 
personer också få kunskap om nya metoder för läs- och skrivinlärning med hjälp av modern 
teknik för information och kommunikation. Som ett exempel kan nämnas att skicka e-post 
med hjälp av pictogrambilder. För ökad självständighet är undervisning i att använda moderna 
tids- och planeringshjälpmedel av stor vikt. 
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Gränsdragningen vuxenutbildning och kommunens omvårdnadsansvar 
Vi instämmer helt i att det finns en gränsdragning mellan vuxenutbildningens pedagogiska 
ansvar och kommunens omvårdnadsansvar vid verksamheter som daglig verksamhet och 
boende enligt LSS. De olika verksamheternas samverkan kring individen är därför mycket 
betydelsefull för att den vuxne med en mer omfattande utvecklingsstörning ska ha möjlighet 
att använda och på så sätt upprätthålla sina kunskaper och färdigheter. FUB menar att denna 
samverkan skulle underlättas väsentligt om kommunerna skulle inse vikten av att anställa 
personal med vuxenpedagogisk kompetens i LSS-verksamhet för vuxna. Det är lättare att 
samverka när man talar samma språk! Samtidigt skulle kvaliteten i insatserna daglig 
verksamhet och bostad med särskild service höjas. 
 
Åtgärder för att öka tillgången till gymnasial särvux 
Det är positivt att utredaren föreslår ett stimulansbidrag för att utveckla utbildningen inom 
gymnasial särvux. Men mot bakgrund av att vuxenutbildningen för vuxna med 
utvecklingsstörning är så eftersatt, är det nödvändigt med en betydligt större satsning än de 
föreslagna 30 miljoner kronorna för perioden 2012-2014. Därtill anser vi att stimulansbidraget 
även ska omfatta utveckling av utbildningen inom särvux på träningsnivå för den grupp elever 
som vi resonerade kring ovan. Det är annars stor risk för att dessa inte alls får ta del av en 
utvecklad undervisning. 
 
FUB välkomnar även att allmänna råd och lärande exempel tas fram som stöd för en likvärdig 
utveckling av särvux i hela landet. 
 
Särvux lokalisering 
Vi instämmer i att särvux organisatoriskt hör hemma med den övriga vuxenutbildningen. Det 
är viktigt att kunna identifiera sig med andra vuxna elever. Det blir även en större dynamik 
när möjligheten finns att möta fler vuxna än de närmaste kamraterna i utbildningsmiljön. Som 
utredaren konstaterar, är grupperna inom särvux ofta mycket små. Avgörande för att spontana 
möten ska äga rum är att särvux finns i samma lokaler som den övriga vuxenutbildningen. 
Gemensamma lokaler är dessutom en viktig förutsättning för samverkan och utbyte av 
erfarenheter. 
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