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Arbete och studier efter anpassad gymnasieskola 

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska 

kunna leva som andra. Vårt intressepolitiska arbete bygger på FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning samt Agenda 2030.  

 

Uppföljning av anpassad gymnasieskola 

Skolverkets rapport, Arbete, studier och daglig verksamhet efter gymnasiesärskolan1, visar den verklighet 

FUB sett och påtalat under en lång tid. Resultatet i rapporten ligger i linje med de resultat Jessica 

Arvidssons2 forskning visade redan 2016. Det är dystra siffror som visar att mycket mer behöver göras 

och att både skolan och arbetsförmedlingen behöver ta ett betydligt större ansvar för ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning som avlutar sin utbildning. 

FUB anser att det saknas en regelbunden uppföljning av den anpassade gymnasieskolan. I jämförelse med 

gymnasieskolan, där Skolverket gjort årliga uppföljningar sedan 2016, har Skolverket endast vid ett 

tillfälle, 2016, följt upp och analyserat anpassad gymnasieskola sedan reformeringen 20133.  

I riksrevisionens granskning av grundsärskolan4var en av rekommendationerna till Skolverket att utveckla 

uppföljningen och utvärderingen av grundsärskolan. FUB anser att detta i allra högsta grad även gäller 

anpassad gymnasieskola.  

 

I utredningen, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven5, gjordes ett gediget arbete med att 

analysera vilka behov som finns när det gäller att stärka utbildningen för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning men fokus låg till största del på den anpassade grundskolan.  

FUB, liksom många rektorer och lärare, ser ett stort behov av att även analysera vilka insatser som kan 

vidtas för att stärka den anpassade gymnasieskolan.  

 

 
1 Skolverket. Arbete, studier och dagligverksamhet efter gymnasiesärskolan, 2022 
2 Jessica Arvidsson. Sysselsättning och social rättvisa, 2016 
3 Gymnasiesärskolan - Uppföljning och analys av 2013 års reform, 2016 
4 Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13) 
5 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för 
elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 
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Skolinspektionens skolenkät 

En del av uppföljningen och av skolan är Skolinspektionens årliga skolenkät. Elever i årskurs 5 och 8 i 

grundskolan och årkurs 2 i gymnasieskolan får svara på enkäten. Skolinspektionen gör inga enkäter för 

elever inom den anpassade skolan. I den anpassade skolan riktas enkäten enbart till föräldrarna.  
 

FUB menar att det är anmärkningsvärt att inte elever inom den anpassade skolan får delta i 

Skolinspektionens skolenkät vilket vi också påpekat vid ett antal tillfällen i möte med Skolinspektionen. 

Idag finns det inga hinder för att skapa och genomföra enkäter som är anpassade för elever inom den 

anpassade skolan. 

FUB anser:  

- Skolverket bör ta ett mycket större ansvar för att följa upp den anpassade gymnasieskolan. 

- En utredning som analyserar vilka behov som finns för att stärka utbildningen inom den 

anpassade gymnasieskolan bör tillsättas. 

- Skolinspektionen bör, inom ramen för skolenkäten, ta fram anpassade enkäter som riktar sig till 

elever inom den anpassade skolan. 

 

Avsaknad av statistik 

FUB välkomnar att Skolverket nu tagit fram statistik över vad ungdomar gör efter anpassad 

gymnasieskola. FUB ser ett stort behov av mer statistik gällande anpassad gymnasieskola och menar att 

det är en förutsättning för att kvalitetssäkra utbildningen och uppföljningen av gymnasiesärskolan 

försvåras av att det saknas resultatstatistik och därmed möjlighet att följa upp hur stor andel av eleverna 

som kan anses ha nått målen med sin utbildning. 

Skolverket har också lyft behovet av statistik på individnivå6 som omfattar elever i anpassad 

gymnasieskola och menar att det då skulle vara möjligt att följa utbildningen avseende t.ex. elevernas 

betyg, vilka kurser eleverna läser, hur eleverna rör sig inom och utom skolformen. 

Utredningen, I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning7, har gjort 

bedömningen att Skolverket bör utveckla statistik om elevers betyg i gymnasiesärskolan vilket FUB 

tillstyrkt i vårt yttrande. Vi ser, liksom utredningen, att utveckling av betygsstatistik i anpassad 

gymnasieskola är motiverad utifrån att det saknas underlag för att beskriva måluppfyllelse och kvalitet i 

skolformen.  

FUB anser:  

- Skolverket bör få uppdrag att ta fram betygsstatistik gällande den anpassade gymnasieskolan. 

- Skolverket bör få uppdrag att ta fram statistik kring vilka kurser eleverna läser och hur eleverna 

rör sig inom och utom skolformen. 

 

 

 

 

 
6 Skolverkets rapport, Gymnasiesärskolan-Uppföljning och analys av 2013 års reform 
7 I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
(SOU 2022:34) 
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Arbetsplatsförlagt lärande (APL) - Samverkan med arbetslivet 

I Skolverkets uppföljning av anpassade gymnasiesärskolan 2016 framgår det att många skolor har 

svårigheter att ordna lämpliga apl-platser till eleverna inom den anpassade gymnasieskolan. 

En majoritet av de tillfrågade rektorerna (60 procent) bedömer det som mycket eller ganska svårt att 

ordna relevanta apl-platser för eleverna. Det framgår också i utredningen, I mål – vägar vidare för att fler 

unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning8, där man konstaterar det även Gymnasieutredningen 

gjorde 2017 att apl och praktik fungerar relativt sett sämre i den anpassade gymnasieskolan än i 

gymnasieskolan. Gymnasieutredningen9 är tydlig och påpekar vikten av att huvudmännen tar uppgiften 

om samverkan med arbetlivet på större allvar efter som det arbetsplatsförlagda lärande har en avgörande 

betydelse för att ungdomar i gymnasiesärskolans målgrupp ska kunna få tillträde till arbetsmarknaden. 

Den betydelsen är också tydlig i aktuell forskning som visar att det finns starka kopplingar mellan apl och 

anställning efter skolan.  

Det har också framgått i ett antal utredningar att samverkan med viktiga aktörer inom det lokala och 

regionala arbetslivet inte fungerar i den anpassade gymnasieskolan. FUB menar att det är en avgörande 

faktor både när det gäller apl- platser och möjligheten för anställning. I nuläget finns inga lokala 

programråd eller regionala branschråd för den anpassade gymnasieskolan. 

Det framgångsrika projektet Samstart10 (finansierad av ESF och Arbetsförmedlingen) som har pågått i tre 

år och har nu blivit förlängt i ytterligare tre år. Projektet har sett stora skillnader i hur skolor och 

Arbetsförmedlingen samverkar för att skapa övergångar från skolan till arbetslivet för elever i behov av 

extra stöd. Det finns även här stora brister i statistik om hur och vilka skolor/kommuner som har ett 

etablerat samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket försvårar möjligheten att sätta in rätt stöd på rätt 

plats. 

 

FUB anser:  

- Skolverket bör får uppdrag att utreda och analysera hur anpassad gymnasieskola arbetar med apl 

och vilket stöd huvudmännen behöver för att förbättra kvaliteten på det arbetsförlagda lärandet. 

- Gymnasieförordningens bör utvidgas så att samverkan mellan skola och arbetsliv i lokala 

programråd även ska omfatta den anpassade gymnasieskolan. 

- Det bör införas regionala branschråd för den anpassade gymnasieskolan. 

- Skolverket bör få i uppdrag att följa upp hur kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen 

kring övergångar till arbete för elever i behov av stöd. 

 

 

 

 

 

 
8 I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning 
(SOU 2022:34) 
9 En gymnasieutbildning för alla. Åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 
2016:77) 
10 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/hallbar-arbetsmarknad/europeiskt-och-internationellt-
arbete/samstart 
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Tillgång till studier efter anpassad gymnasieskola 

 

Försämrad tillgång till komvux som anpassad utbildning 

Mellan 2007 – 2020 minskade det totala elevantalet inom komvux som särskild utbildning med 34 %. I 

Skolverkets rapport, Komvux som särskild utbildning- Hinder och möjligheter på vägen11, presenteras en 

rad av orsaker. En orsak är att skollagen numera ställer krav på kunskapsutveckling och progression för 

eleverna både på grundläggande och gymnasial nivå. Allt färre kommuner anordnar komvux som 

anpassad utbildning och allt fler kommuner köper utbildning av andra kommuner.  

Ett av målen med Komvuxutredningen, 2018 var att stärka utbildningen för vuxna med intellektuell 

funktionssättning. Intentionen med reformen var att öka tillgången till studier för vuxna med IF, stödja 

kommunerna i deras skyldighet att erbjuda komvux som särskild utbildning. Tyvärr ser vi flera exempel 

där reformeringen inneburit en försämring för målgruppen. FUB är positiva till att Skolverket nu tagit 

fram yrkespaket men det har också inneburit att man i flera kommuner endast erbjuder studier till de som 

står nära arbetslivet. Med hänvisning till kravet på kunskapsutveckling och progression har många elever 

då fått avsluta sina studier. 

FUB anser att det finns en konflikt mellan målgruppens generella behov av kontinuerlig repetition och 

skollagens krav på kunskapsutveckling och progression. Vi menar att många av våra medlemmar behöver 

studera för att upprätthålla kunskaper och att studier handlar om ett livslångt lärande för dem. Därför är 

det ett problem att individerna skrivs ut från komvux som anpassad utbildning ifall de inte uppvisar 

progression. 

Många folkhögskolor tvingas säga nej till sökande på grund av brists på resurser 

Utbudet av kurser för personer med IF har stadigt minskat samtidigt som fler söker sig till folkhögskolan 

för att få studera efter avslutad anpassad gymnasieskola. Många folkhögskolor tvingas säga nej till 

sökande på grund av bristande resurser. Skolorna har inte ekonomiska möjligheter att erbjuda en lärande 

– och boendesituation som fungerar även om både kompetens och en fysisk tillgänglig lärmiljö finns. 

Folkhögskolorna menar att de statliga bidrag som finns inte är tillräckligt förutsägbara och att de 

dessutom inte täcker de merkostnader skolan har. I rapporten, Folkhögskolans deltagare med intellektuell 

funktionsnedsättning12, menar folkbildningsrådet att det finns anledning att arbeta vidare med hur 

resurserna till folkhögskolor och studieförbund kan utformas för att öka tillgängligheten till studier för 

personer med IF. Det handlar både om att utreda det statliga stödet till Folkbildningsrådet men också att 

se över de statliga bidrag som folkhögskolor kan söka hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

FUB anser:  

- Den tydligaste orsaken till elevminskningen inom komvux som anpassad utbildning är kravet på 

linjär kunskapsutveckling. FUB anser att skollagen inte utgår ifrån konventionernas skrivningar 

om tillgång till livslångt lärande. 

- Regeringen bör ge Folkbildningsrådet uppdrag att se över hur resurserna till folkhögskolorna kan 

öka tillgängligheten till studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

 

 
11 Skolverket. Komvux som särskild utbildning -Flera hinder på vägen till och under studier, 2021 
12 Folkbildningsrådet. Folkhögskolans deltagare med intellektuell funktionsnedsättning, Rapport till regeringen 
2022 
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Ökade möjligheter till arbete efter den anpassade gymnasieskolan 

Betydligt flera unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kunde få fotfäste i arbetslivet om 
robusta, långsiktiga och hållbara satsningar finns tillgängliga för alla i FUB:s målgrupp som kan och vill 

ha en anställning. 

På Riksförbundet FUB förs en kontinuerlig dialog med olika centrala aktörer som har i uppdrag att 

stödjer en övergång till arbetslivet för personer i FUB:s målgrupp – Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, SKR, Samordningsförbunden, forskare och företag som arbetar på uppdrag av 

Arbetsförmedlingen. Kunskap från dessa källor, tillsammans med våra medlemmars erfarenheter, gör det 

möjligt för oss att identifiera problem och föreslår lösningar som vi presenterar idag. 

Arbetsförmedlingen 

Nu i veckan kom beskedet att varseltalen ökar kraftigt och trots en viss minskning ligger antalet 

långtidsarbetslösa (en stor andel med funktionsnedsättning) kvar på en fortsatt hög nivå, vilket väcker oro 

hos många. FUB delar denna oro, då vi vet sedan tidigare att högre tryck på Arbetsförmedlingens 

personal, i kombination med ett minskat förvaltningsanslag, kommer även att minska AF:s förutsättningar 

för att ge nödvändigt stödinsatser till arbetssökande med funktionsnedsättning. Dessa är, enligt AF själv, 

bland de mest personalkrävande insatserna. Och så måste de vara, då det handlar om arbetsträning, 

praktik och hantering av lönebidragsstöd, vilken in sin tur kräver mycket kontakt med den arbetssökande 

och potentiella arbetsgivare.  

FUB anser:  

- Arbetsförmedlingen bör få ett öronmärkt förvaltningsanslag för att säkerställa att det finns 

tillräckligt med personella resurser för att säkerställa kontinuitet i stödinsatser till personer med 

IF och andra funktionsnedsättningar, inklusive en personlig handläggare.  
 

- Tillför styrelsen för Arbetsförmedlingen sakkunniga personer med kompetens och erfarenhet från 

funktionsrättsrörelsen. 

Samhall 

Samhalls kärnuppdrag är väldigt viktig för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Mycket kritik 

– bland annat från FUB - har riktats under åren mot hur kärnuppdraget har fungerat. Riksrevisionens 

pågående granskning samt riksdagens tillkännagivande till regeringen, 2021, visar på en vilja att 

säkerställa att Samhall fungerar som det var tänkt från början, för den målgrupp som verksamheten en 

gång i tiden skapades för.  

 

FUB anser att flera förändringar bör genomföras för att utveckla framtidens Samhall, till exempel: 

- genomföra FUB:s återkommande förslag om att ta bort vinstkravet helt eller delvis för Samhalls 

verksamhet, då dagens vinstmodell minskar möjligheten att arbeta med kärnuppdraget på ett 

effektivt sätt. 

- lyfta in personer med expertkunskap från funktionsrättsorganisationer och forskarvärlden i 

Samhalls styrelse 

- utifrån expertkunskap, ta fram ett verktyg för kartläggning av den enskildes styrkor och 

stödbehov. Utan denna kunskap kan man inte skapa de rätta förutsättningarna för en lyckad 

anställning. 

- ställ krav på dokumenterad kompetens om olika funktionsnedsättning på arbetsledarna och 

personer i chefsställning hos Samhall. FUB och andra funktionsrättsorganisationer är naturliga 

samarbetspartners i kunskapssatsningar 

- säkerställa att Samhalls skyddade anställningar reserveras för rätt målgrupp – d.v.s. personer som 

har de största stödbehoven  
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Myndigheter 

Att leva som man lär är inte alltid så lätt. Den pågående satsningen ”Praktik i staten” (200 myndigheter 

haft i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att för praktik ta emot 

nyanlända personer och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga) har visat 

usla resultat enligt Statskontorets senaste rapport13 i synnerhet vad det gäller gruppen med 

funktionsnedsättning: ” Myndigheterna har under perioden 2016–2020 tagit emot ungefär 60 procent av 

målet för nyanlända och 25 procent av målet för personer med funktionsnedsättning. Uppföljningen visar 

också att myndigheterna har tagit emot färre praktikanter för varje år under hela perioden.” 

Statskontoret har följande förslag, riktad till regeringen: 

Vi bedömer att regeringen har två möjligheter för den fortsatta satsningen. Om det huvudsakliga målet är 

att öka antalet praktikplatser så kan regeringen välja att föra en dialog om satsningen med ett antal av de 

stora myndigheterna. Men regeringen kan göra annorlunda om det viktigaste är att myndigheterna i stort 

ska vara ett föredöme som arbetsgivare, både när det gäller att hjälpa dessa målgrupper på 

arbetsmarknaden och ta tillvara kompetensen hos dessa. Då bör regeringen även i fortsättningen styra 

mot att så många myndigheter som möjligt tar emot praktikanter. 

FUB anser: 

- Regeringen bör arbeta aktivt enligt Statskontorets förslag att styra mot att så många myndigheter 

som möjligt tar emot praktikanter, utifrån det självklara att myndigheterna ska vara ett föredöme 

som arbetsgivare, både när det gäller att hjälpa personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden och ta tillvara kompetensen hos dessa. 

Arbetsmarknadens parter 

Enligt en undersökning som Sifo/Kantar genomförde på uppdrag av FUB ((juni 2022) skulle tre av fyra 

välkomna en anställd med intellektuell funktionsnedsättning, under förutsättning att Arbetsförmedlingen 

kan erbjuder rätt stöd till både arbetstagaren och arbetsgivaren. Denna siffra är förstås glädjande för FUB, 

men för att siffran ska bli verklighet krävs en kraftsamling som engagerar arbetsmarknadens parter. 

FUB:s anser: 

- Att regeringen bör kalla samman arbetsmarknadens parter i syfte att diskutera hur de kan 

medverka till att ge fler med en funktionsnedsättning möjlighet till jobb. 

 

Avsaknad av statistik 

Problematiken som lyfts ovan gällande relevant statistik i skolsammanhang, fortsätter mer eller mindre 

livet ut för personer med IF och andra funktionsnedsättningar. Detta är en återkommande kritik från FN:s 

övervakningskommitté14 och det gäller i synnerhet statistik i arbetslivsfrågor.  

Ett konkret exempel: 

I dagsläget finns ingen trovärdig statistik om hur många personer med LSS insatsen daglig verksamhet 

kan vara aktuella för övergång till ett arbete (förutsatt att rätt stöd ges). Detta är anmärkningsvärt utifrån 

ett av de uttalade syften med insatsen - ”verksamheten bör generellt sett ha som mål att utveckla den 

enskildes möjligheter till förvärvsarbete” - och att daglig verksamhet är den största LSS insatsen med 

flera än 40 000 personer som är beviljad insatsen. En bidragande faktor till bristande kunskap om denna 

grupp ligger i kommunernas passivitet i frågan. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser /stöd till  

 
13 https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2021/praktik-i-staten--en-fordjupad-
uppfoljning/?publication=true 
 
14 https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/12/Funktionsra%CC%88tt-Sverige_Rapport.pdf, Art. 31 
 

https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2021/praktik-i-staten--en-fordjupad-uppfoljning/?publication=true
https://www.statskontoret.se/publicerat/publikationer/publikationer-2021/praktik-i-staten--en-fordjupad-uppfoljning/?publication=true
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/12/Funktionsra%CC%88tt-Sverige_Rapport.pdf
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personer med funktionsnedsättning LSS (2022) har enbart 12% av alla kommuner en aktuell rutin för 

personer med insatsen daglig verksamhet att pröva möjlighet till arbete eller praktikplats.  

FUB anser: 

- Socialstyrelsen bör få uppdrag att 
* kartlägga hur många personer med LSS insatsen daglig verksamhet kan vara aktuella för 

övergång till ett arbete (förutsatt att rätt stöd ges) 
* ta fram ett kunskapsstöd för kommunerna om återkommande rutiner för att arbeta med 

övergång från daglig verksamhet till ett arbete 
 

 

 


