RÖSTER OM MISAS SKOLTJÄNST
En intervjubaserad utvärdering av Emil Erdtman

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet!

RÖSTER OM MISAS SKOLTJÄNST
En intervjubaserad utvärdering av Emil Erdtman
Inledning
Inom Misa AB har ett projekt startats i syfte att utröna hur skolors behov av stöd till
vissa elever ser ut och möjlighet till att utveckla arbetslivsstöd under APL och praktik
för elever. Vi uppfattat att personer som med olika stödbehov eller funktionsskillnader
har allt svårare att få arbetslivserfarenhet under sin skolgång. Erfarenheter inom Misa
visar att en tidig kontakt med arbetslivet förbättrar unga personers möjlighet att få en
smidig övergång från skola till arbetsliv.
De erfarenheter, lämpliga metoder och dessutom kontakter med arbetsgivare och
arbetsplatser som finns inom Misa har vi uppfattat mycket väl kan nyttjas och
användas för skolor och deras elever, speciellt då vår upplevelse är att Skolverket i och
med de senaste reformerna ställer högre krav på att elever från såväl gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan ska ha möjlighet till praktik och arbetslivserfarenhet. De
grundmetoder som används inom Misa är Misas Trestegsmodell och metoden
Supported Employment.
Projektet har två projektledare, Pehr Holmström och Maria Heimer Åkerlund, och
kopplat till projektet har funnits en styrgrupp och projektgrupp med medarbetare från
olika enheter inom Misa.
Projektet startades oktober 2014 och avslutas under juni 2016.
En stor del av utmaningarna som projektet medfört och behövt hantera, förutom att ge
elever och skolpersonal relevant stöd, är att hitta varaktiga möjligheter till
finansiering.
Projektbeställare,

Lennart Jönsson
Vd/styrelseordförande
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1.
INTRODUKTION
1.1
Bakgrund
Misa AB startades av Lennart Jönsson år 1994 utifrån en vision om att alla människor
med rätt stöd kan bidra och delta i det ordinarie arbetslivet. Misa började med
utvecklingsarbete inom daglig verksamhet, men har alltmer kommit att tillämpa sina
metoder på områden även utanför LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Misa samarbetar nu med kommuner, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och skolor.
Misa har i över 10 år engagerat sig i det glapp som finns mellan skola och arbetsliv,
särskilt för ungdomar från gymnasiesärskolan. För dem har vägarna in i arbetslivet
varit få och behovet av tidigt stöd och motivationsarbete stort. Idag lämnar även
många ungdomar inom gymnasieskolan denna utan fullständiga betyg samtidigt som
arbetsmarknaden i regel kräver minst gymnasieexamen. För elever med olika
misslyckanden bakom sig kan praktiken bli en ”sista utväg” eller mer positivt uttryckt
en ”ny möjlighet”. Som det första mötet med arbetslivet är det viktigt att praktiken blir
lyckad.
Praktiken har fått ökad betydelse i och med 2010 års skollag och åtföljande
förordningar. Där regleras det ”arbetsplatsförlagda lärandet” (härefter APL.) som
förutom yrkeskunskaper ska ge förståelse för arbetslivet och hur en arbetsgemenskap
fungerar. Utöver lärandet inom det specifika yrket kan det konkret handlar om vad
man säger när man kommer in på en arbetsplats, hur man beter sig när man kommer
för sent eller måste ringa sig sjuk. Elever får träna på att komma i tid, se folk i ögonen
när man hälsar och hur man till exempel gör för att få sällskap på lunchen.
Inom gymnasieskolans tolv yrkesprogram ska minst 15 veckor vara arbetsförlagt
lärande. APL följer de olika kurserna i programmet och betygssätts av skolans lärare.
Ungdomar som saknar behörighet att söka yrkesprogram eller andra program har
möjlighet att söka yrkesintroduktion, ett introduktionsprogram som ger erfarenhet av
och förankring i arbetslivet. Yrkesintroduktionen är inte styrd av formella tim- och
examenskrav, utan kan utformas flexibelt och anpassas till elevens behov. Ibland
handlar det om motivationshöjande insatser på skolan och ibland uppfylls kriterierna
för APL. Baksidan med denna flexibilitet kan vara en otydlighet som gör att
yrkesintroduktionen ses som ett ”sidoprojekt” när skolorna budgeterar.
Eleverna inom yrkesintroduktionen har per definition mött olika svårigheter under
tidigare skolgång. Det är inte ovanligt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
eller psykisk ohälsa. Problem med droger och kriminalitet kan också finnas med.
Inlärningsproblem och skoltrötthet förekommer givetvis även bland
yrkesprogrammens elever.
För gymnasiesärskolan dröjde det till reformen 2013 innan APL med betygsgrundande
praktik infördes och då med minst 22 arbetsplatsförlagda veckor. Detta genomfördes
för eleverna under nuvarande läsår (2015/16).
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Praktiken skiljer sig från skolverkligheten och kräver ofta andra typer av individuella
anpassningar och ett ingående samarbete med arbetsgivarna för att lärandet ute på
arbetsplatsen ska fungera. Parallellt är tendensen att allt fler elever behöver stöd.
Skolorna har visserligen specialpedagogisk kompetens och studie- och
yrkesvägledning, men förmår inte alltid att ge eleverna det stöd de behöver för att
tillgodogöra sig det arbetsplatsförlagda lärandet. Alla skolor har inte heller hunnit
bygga upp kontaktnät och kompetens för att matcha alla elever med lämpliga
praktikplatser. Framförallt räcker inte skolans resurser i form av arbetstid till för att
APL ska fungera tillfredställande. Det finns helt enkelt ”fall” där skolan inte lyckas. Det
är här Misas uppdrag kommer in.
1.2
Misas Skoltjänst
Misas Skoltjänst går ut på att stödja eleverna under praktiken och utbilda skolpersonal
och arbetsplatshandledare i att hitta lämpliga platser och få praktiken att fungera för
eleven. Misa utbildar enligt metoden Supported Employment, som utvecklats i USA
och av Misa anpassats till svenska förhållanden under namnet Individuellt stöd i
arbete. I samarbetet med skolor är utbildningskrav i programmet som eleven går i
relation till APL / praktik det primära. Metoden går ut på att få kontakt med
arbetsmarknaden, hitta ett arbete och behålla det. Först genomförs en kartläggning
utifrån den arbetssökande individens intressen. Praktik ordnas för att prova på olika
arbeten och sedan ska så snabbt som möjligt det slutliga målet med anställning (med
eller utan subventioner till arbetsgivaren) nås.
Misa vill införa Supported Employment i lärarnas arbete och i deras uppfattning av
APL så att deras arbete underlättas och kvaliteten och hållbarheten för eleverna
förbättras. Metoden ska också ge verktyg för att effektivt identifiera stödbehov och
underlätta uppföljning på skolan och på arbetsplatsen. Misa hjälper lärarna att
strukturera upp arbetet så att de kan nå längre. Skolorna ska enligt de av Misas
personal som bidragit till den här rapporten ”få tag på verktygen för att kunna driva
arbetet vidare på ett mer fungerande sätt”.
Supported Employment är en evidensbaserad metod, men Misa ser det också som ett
språk skolan kan använda för att kunna prata om APL. Metoden ringar in nödvändig
kunskap om elev och arbetsplats, för att mötet med arbetsgivarna ska bli säkrare.
Misas personal betonar att det för skolans del ingår att möta eleven och hitta fram till
ett passande arbetssätt. Även motiverande insatser som MI (Motivational
Interviewing) har av Misa inkluderats i metoderna för APL. Sedan tidigare har Misa
utvecklat en ”verktygslåda” med manualer och checklistor för utvärdering av
studiebesök och arbetsplatser, en ”jobbkarta” och listor på arbetslivets oskrivna
umgängesregler.
Det övergripande syftet med Skoltjänsten är att öka elevens chanser till jobb i
framtiden genom att elevens självkänsla, motivation och medvetenhet om egna styrkor
ökar. Skolans huvudmål att eleven når utbildningsmålen det är det är det primära
målet, medföljande effekter som kan ses som delmål är att eleven blir medveten om
sina styrkor och får en ökad anställningsbarhet efter utbildningen.
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1.3
Uppdraget
Skolan ansvarar för genomförande av APL och formulerar och beställer det uppdrag
som Misa utför. I regel är det rektor som fattar beslut om inköp av Misas tjänster och
som upprättar avtal med Misa. Utförandet innefattar samverkan med eleverna och i
många fall deras föräldrar, med arbetsplatsernas handledare och arbetsgivare.
Konkret handlar uppdraget om att skaffa praktikplatser tillsammans med eleven och
sedan introducera eleven på arbetsplatsen i dialog med såväl skolans personal som
arbetsgivaren. Misa betonar i sina egna dokument att principerna för utförande ska
vara snabb leverans (uppskattad tid för praktikanskaffning är tre veckor), god
kommunikation mellan elev, arbetsgivare och skolpersonal samt matchning.
Det som skiljer Skoltjänsten från andra delar av Misas verksamhet är att
praktikplatserna måste godkännas av skolan för att kunna ingå i de betygsgrundande
kurserna. Även arbetstider kan komma att behöva anpassas till skolschemat.
Uppstartsmöte
Det konkreta samarbetet med skolan inleds med ett uppstartsmöte. Misa utser för
varje skola en kontaktperson som deltar i uppstartsmöte och i kommande
avstämningsmöten med skolan. På mötet går Misa och skolans personal igenom
kontaktuppgifter till elev, lärare och berörd personal samt de av elevens stödbehov
som är relevanta för praktiken. Vid mötet diskuteras skolans syfte med Misas insats
och utbildningens krav. Myndig elev får en förfrågan om samtycke till att Misa får ta
del av relevant information om eleven medan omyndig elev lämnar in samtycke från
målsman.
Kartläggning och matchning
Arbetskonsulenten bokar in ett ”kartläggningsmöte” och går tillsammans med eleven
igenom stödbehov och vilka yrken och arbetsplatser som eleven är intresserad av och
vilka som matchar utbildningen. Misa lägger fram förslag på praktikplatser för eleven
och ibland gör de tillsammans studiebesök på olika arbetsplatser. Mötet leder fram till
matchning och en genomförandeplan som regelbundet följs upp och revideras vid
behov.
Ur Misas perspektiv handlar kartläggningen om att lära känna eleven och bygga upp
ett förtroende. Det är avgörande att möta eleven med respekt. Om eleven inte har så
tydliga idéer gör Misa en genomgång av tänkbara arbetsuppgifter och vilka möjligheter
som finns. Studiebesök är en viktig metod för att ge sådana inblickar och nya uppslag.
Stöd och uppföljning
När praktikplatsen är anskaffad upprättas ett avtal mellan arbetsgivaren å ena sidan
och skolan och Misa å den andra. Under praktiken får eleven ett individuellt anpassat
stöd med kontakt varje vecka. Misa ger i vissa fall daglig handledning på arbetsplatsen
och för alla elever upprättas en plan för rutiner och innehåll i de aktuella
arbetsmomenten. På arbetsplatsen utses en handledare som ger kontinuerligt stöd till
eleven.
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Misas arbetskonsulenter skickar varje vecka ett veckobrev till skolpersonalen. Det går
även till eleven och till vårdnadshavare om eleven är under 18 eller gett samtycke till
detta. I veckobrevet anges närvaro, framsteg och vilka utmaningar som finns. Enskilt
möte med eleven hålls i vissa fall på skolan när det anses lämpligt. Vissa elever är dock
negativa till att ses i skolmiljön.
Skolan kallar varje termin till ett möte för att sammanfatta praktikerfarenheterna och
ge råd för elevernas övergång till arbete, utbildning eller daglig verksamhet. Här kan
Misa meddela skolan om man bedömer att eleven saknar motivation eller inte kommer
kunna genomföra praktiken.
Stöd till arbetsplatsen
Förutom att samarbeta med elev och skola fyller Misa en viktig funktion som stöd till
arbetsgivare och arbetsplats. Erfarenheten är att många konflikter i arbetslivet
uppkommer när stödbehov förblivit okända. Arbetsgivare och kolleger kan tro att
någon är lat eller bortskämd när det i själva verket handlar om neuropsykiatriska
diagnoser. Det kan vara svårt att som ung och ny i arbetslivet själv berätta om sina
behov och problem. Misa går då in och kommunicerar med arbetsgivare om olika
stödbehov och förklarar dessa på ett sätt som arbetsgivaren begriper och kan känna sig
trygg med.
De anställda inom Misa som utför uppdraget är internt utbildade arbetskonsulenter
med yrkesbakgrund som lärare eller socionom, arbetsterapeut. Internt görs en
distinktion mellan arbetskonsulent och arbetshandledare beroende på företagets
utbildningskrav. I den här rapporten används för enkelhets skull genomgående termen
arbetskonsulent, alltså även för de som internt på Misa betecknas som
arbetshandledare.

2. INTERVJUER
2.1
Genomförande
Tretton intervjuer genomfördes i december 2015 med två rektorer, tre arbetsgivare, två
lärare och sex elever. På arbetsplatserna varade intervjuerna en dryg timme medan
telefonintervjuer varade cirka 20 minuter. Intervjuerna har varit enskilda och
genomförts av en utomstående person. Kontakterna förmedlades via Misa, ett urval
som var praktiskt men givetvis innebär ett ”filter”. Det låga antalet intervjuer gör att
inga generella slutsatser ska dras om de specifika grupperna. Dessa nedslag ger ändå
värdefull kunskap om hur saker och ting kan vara och uppfattas – allt enligt kvalitativa
forskningsprinciper.
Intervjuerna har avidentifierats och saknar även fiktiva namn för att personerna
bakom inte ska gå att spåra. Texten redovisas som en samlad bild av vad de
intervjuade säger. Medvetet har ”korten blandats samman” inom varje kategori för att
undvika fixering vid enskilda personer. För språkets skull skrivs ibland exempelvis
omväxlande ”lärarna” även när bara en person uttalat det och kan vara från olika
gymnasieskolor. Intervjuerna har följt en frågeguide, men också tagit hänsyn till vad
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de intervjuade önskar framföra. Frågorna har formulerats tillsammans med Misa och
den gemensamma nämnaren handlar om Misas insatser inneburit någon förändring
och förbättring i förhållande till tidigare erfarenheter.
Den bild som framkommer i intervjuerna och därmed i texten utgår från det som sagts
vid intervjun. Det innebär att ”fel” och missförstånd mycket väl kan finnas med och
speglar hur situationen har uppfattats. Citaten är inte alltid helt ordagranna – vilket
blir otympligt – men avspeglar alltid andemeningen i det sagda. Samtal har också förts
med anställda på Misa som arbetat med Skoltjänsten. Dessa samtal refereras till som
Misas personal.
Yrkesprogram som förekommer i undersökningen är byggprogram och
stylistutbildning. Yrkesintroduktionen har inriktning mot servicemekaniker, det vill
säga motsvarande biträdande arbeten på bilverkstäder. Dessa elever har praktik på
heltid under en längre period, upp till ett år.
De aktuella gymnasiesärskolorna har estet- och samhällsprogram, administration,
handel och varuhantering, hälsa, vård och omsorg samt programmet fastighet,
anläggning och byggnation. Praktikplatser har för exempelvis det estetiska
programmet sökts inom förskola och livsmedelsbutik samt för samhällsvetenskap
konferens och administration. APL har kopplats till kurser som exempelvis mat och
butik, konferens och evenemang och barnet i förskolan. Skolan har valt att lägga
praktiken under två års tid och därmed två dagar i veckan. Gymnasiesärskolan har för
Misa utgjort ett Case-material för implementering av Supported Employment.
Detta är första gången APL genomförs och första gången skolan har praktikplatser
inom näringslivet. Några arbetsuppgifter som eleverna beskriver är att hjälpa barn
inom barnomsorg, lagerarbete och distribution, försäljning och service. ”Lärarna håller
lektioner och jag går runt och hjälper till”, förklarar en elev. Någon har ett
handledarstöd från Misa under hela arbetsdagen, medan de flesta har kontakt varje
vecka.
2.2
Elevernas perspektiv
Intervjuerna med eleverna handlade om vad de upplevt som viktigast för att APL ska
fungera och bli bra. Vad är det på arbetsplatsen som gör att man vill gå dit på
morgonen? Hur är det att få hjälp av Misa att leta rätt på en passande praktikplats och
att få stöd på jobbet och ha kontinuerlig kontakt med Misa? I intervjuerna
diskuterades vad som kan göras annorlunda för att praktiken ska bli bättre för andra.
Har man utvecklats och känner man en större säkerhet inom ämnesområdet efter
praktiken? Har synen på arbetslivet förändrats och i så fall hur?
Vad eleverna berättar
Eleverna tycker genomgående om praktiken och vill prova olika arbetsplatser för att se
vilken som är bäst. För den skoltrötte kan det upplevas befriande att få komma ut i
arbetslivet och känna sig lite mer vuxen. Men en lång praktikperiod på ett och samma
ställe kan också kännas oändlig och utan slut. En negativ känsla som tas upp är att ”det
svider att inte få lön”. Någon tycker det känns som slaveri.
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De som har en delad vecka mellan praktik och skola uppger att de är ”inskrivna” i
skolan, men ingen av de intervjuade eleverna nämner APL. De som tillbringar hela
veckorna på arbetsplatsen – i det här fallet yrkesintroduktionseleverna – upplever sig
mer avskurna från skolan och ser sig själva mer som en del av arbetslivet, att de går till
ett jobb.
För den som är skoltrött kan praktiken kännas som en start på det arbetsliv man
längtar efter. Flera elever beskriver det som fysiskt ansträngande att ”jobba”. De är
tröttare på kvällen än när de är i skolmiljön.
”Det är jobbigare att jobba, men det känns bättre än skolan, det är ju det här man
ska göra resten av livet.”
Om Arbetskonsulenten från Misa
Eleverna värdesätter att Misas arbetskonsulent i sina förslag på arbetsplatser tagit
hänsyn till deras egna intressen och att de själva fått välja. En elev ska få möjlighet till
praktik inom sitt stora intresse och en ville ha ”ett lite tuffare jobb och tycker att ”det
var roligt och lite chockande att Misa lyckades” hitta ett sådant. Någon tyckte inte att
Misa verkade ha ”full koll på alla företag” från början, men att det var skönt att Misa
letade upp och var den som ringde upp olika arbetsgivare. En elev på ett yrkesprogram
anser att det endast var kunskapen om vilka företag som fanns och kontakten med
dem som hen hade behov av stöd med, inte själva praktiken.
Misas arbetskonsulenter skriver rapport till skolan varje vecka, men när eleverna får
frågan om hur ofta Misa kontaktar dem eller hälsar på är tidsbegreppen ibland oklara.
Men utsagor som att ”jag brukar säga att de får bestämma när de ska komma” eller att
eleverna inte direkt kan säga när arbetskonsulenten ska komma på besök kan tolkas
som att de upplever trygghet och kontroll på arbetsplatsen. Även den som tycker att
arbetskonsulenten kommer för ofta och att det räcker med telefonkontakt återspeglar
trygghet. ”Jag klarar mig”, säger någon, medan andra önskar tätare besök.
Eleverna beskriver hur arbetskonsulenten besöker, ringer och skickar sms, men att de
själva också hör av sig ibland. De är medvetna om att arbetskonsulenten för
anteckningar, men inte exakt om vad. Eleverna beskriver hur Misa ”kollar hur det går”
eller ”pratar om vad jag får göra och inte får göra”. En beskrivning ser ut så här:
”Vi brukar sitta ner tio minuter eller så, och prata om hur det har gått, vad jag har
gjort och sånt, då har jag sagt att det gått bra.”
En elev som har sin arbetskonsulent med sig hela dagarna tycker det fungerar bra och
berättar att arbetskonsulenten brukar prata med chefen om hur hen har det.
Om Handledare på APL - platsen
Varje elev har kontakt med en handledare på arbetsplatsen, men några är osäkra på
vem som är deras handledare. En beskrivning kan se ut så här:
”Jag går bredvid en gubbe och hjälper honom. Han är jättetrevlig och visar mig hur
man ska göra.”
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Eleverna förklarar att handledarna beskriver ”hur det går till” och vart sakerna finns.
De kan be handledaren om hjälp och fråga om sådant de inte förstår, men som framgår
i citatet uppger de att de också själva hjälper andra på arbetsplatsen.
Någon beskriver att hen har två handledare och i till exempel en mindre butik med få
anställda på plats samtidigt kan eleven vara med olika personer hela tiden och uppleva
att ”alla är handledare”. Andra personer man jobbar med är alltså viktiga för lärandet.
Förhållanden utanför själva kollegiet – som släktband och barndomserfarenheter –
spelar också in för vem som tyr sig till vem på en arbetsplats. Det finns ett formellt
handledarskap och ett informellt. Själva arbetsledningen kan enligt eleverna komma
från såväl handledare som chefen eller i något fall till Misas arbetskonsulent.
Integration på arbetsplatsen
Att vara en del i en gemenskap på arbetsplatsen betonas av vissa elever. De berättar
entusiastiskt om fikaraster, lunchsällskap och att ha kul tillsammans med de anställda
på arbetsplatsen. Andra tycker det bästa är att få vara sysselsatt, att ”inte stå och
vänta”. ”Jag fikar en liten stund, sen återgår jag till arbetet”, berättar en elev. De flesta
av arbetsplatserna är små företag eller organisationer med tio till 20 anställda. En elev
ser situationen som att det trots att är ”mycket folk”, men att hen klarar av det. Det
beskrivs till exempel som påfrestande och krävande när det är mycket folk på ett café.
Samarbete med andra är något som uppskattas och värdesätts. Eleverna beskriver sig
som jämställda med de anställda. ”Ibland kan jag hjälpa kollegerna om det är nåt”,
säger någon. Det bästa är att hjälpa varandra, menar en annan. Att få en meningsfull
funktion och vara uppskattad som kollega och utförare av ett jobb känns nytt och
viktigt. En elev som praktiserar inom barnomsorgen berättar:
”Några barn blir helt vilda när dom ser mig. När jag ska gå drar dom i mig och
håller mig i benen för att jag inte ska gå.”
Det kan vara svårt att sätta fingret på varför en praktikplats fungerar och en annan
inte. En elev jämför med en tidigare plats där hen inte hade stöd av Misa. Hen
beskriver där ”problem med chefen” och att de inte lyckades kommunicera och förstå
varandra. Inga sådana problem uppges på den nuvarande platsen där Misa av eleven
beskrivs som en ”back-up”.
Lön är en viktig anledning till anställning. De som läser gymnasiesärskolans program
betonar lika mycket som de andra – eller mer – att de inte vill bli arbetslösa utan
försörja sig genom arbete som vuxna. Några berättar att de bor själva och vill kunna
betala hyra i framtiden. Någon tänker också att hårt arbete ger mer pengar. Men det
finns en oro för vad som ska hända efter praktiken. ”Där skulle jag behöva mycket stöd
så jag inte blir arbetslös i tre månader och inte får någon aktivitetsersättning”, säger en
elev. Flera elever uttrycker att de önskar Misas stöd i att få en anställning efter
studenten.
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2.3
Arbetsgivarnas perspektiv
Arbetsgivaren är den som accepterar att ta emot praktikant, ingår avtal och ansvarar
för arbetsmiljön. Arbetsgivaren utser den handledare som följer praktikanten och
regelbundet ska informera skolan om elevens kunskapsutveckling, självständighet och
skicklighet i arbetet.
Intervjuerna med arbetsgivarna handlar om hur de upplever att ta emot praktikelever
och om det gått enklare med Misas stöd. Har de lärt sig något genom Misa och skulle
det gå lättare att ta emot elever om skolan jobbar med Supported Employment? Men
framförallt diskuterades vilket stöd arbetsgivarna behöver för att det ska gå lättare att
ta emot elever.
Vad arbetsgivarna berättar
Arbetsgivarna är nöjda med den kontakt de har haft med Misa. Den första kontakten
har ofta skett genom att Misa ringt upp och kommit på besök – ”tittade in och frågade
om vi tog emot praktikanter”. Privata relationer och vänskapsband har för vissa haft
betydelse för att den första kontakten uppstod. De som väljer att ta emot en elev har
ofta ett engagemang sedan tidigare. Det kan grunda sig i ett syskon eller släkting med
funktionsnedsättning eller i något man upplevt som barn. Kanske är de utan sådana
livserfarenheter mer rädda och känner att de inte vet vad de ger sig in på.
Arbetsgivarnas engagemang och nyfikenhet kan också visa sig i att det till exempel
sedan tidigare används bildstöd på arbetsplatsen, något som är bra för alla.
Arbetsgivarna beskriver kontakten med Misa som smidig och effektiv. De tycker de har
fått tillräcklig information, som de har förstått innan de skrivit på avtalet. ”Det Misa sa
var inget nytt, det var inte så komplicerad”, menar en arbetsgivare. Misa beskrivs som
seriösa och professionella. De som haft tidigare erfarenheter av praktikanter anser att
de vet vad det är de godkänner och tackar ja till. När tidigare praktikanter aldrig dykt
upp har de undrat och tyckt det varit ”konstigt”. Sådana erfarenheter har orsakat
frustration och villrådighet för stunden, men inte fått dem att senare avstå. Att något
skulle vara annorlunda med APL har de inte reflekterat så mycket över.
Arbetsgivarna tycker inte att deras arbetsbörda blivit större utan betonar att det är
eleven som har kontakten med Misa. Till skillnad från de anställda är det helt ok att
eleven sms:ar och ringer arbetskonsulenten när som helst och hur mycket som helst.
APL innebär besök av olika yrkeskategorier ute på arbetsplatsen, men ingen av de
intervjuade tycker att det var för mycket spring.
Förhållande till eleven
Arbetsgivarna lägger vikt vid hur eleven uppför sig gentemot kunderna. ”Jag har sagt
hur man ska vara, att man ska vara vänlig och säga hej och godkväll och så vidare”,
berättar en arbetsgivare. I de fall arbetsgivarna inte har konstant kontakt med eleven,
har de ändå full koll på hur många dagar praktikanten varit sjuk eller borta av annan
anledning. En arbetsgivare berättar att eleven ”var borta på slutet” (utan att nämna
anledning), men att det var betydelsefullt att eleven kom tillbaka vid ett senare tillfälle
för att tacka och ta farväl. En av arbetsgivarna uppskattar när elever uttrycker egna
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åsikter och önskemål om uppgifter, ibland även ifrågasätter och säger ifrån om det är
något man inte vill.
Arbetsgivarna ser eleven i det sociala sammanhanget på arbetsplatsen. Att komma i tid
på morgonen och vara pålitlig som person betonas. En arbetsgivare har framställt sig
själv som en vän och en säger att man inte ska ha några ”baktankar” om att eleven inte
kommer att klara av uppgifterna. I relationen till praktikanten utgår arbetsgivarna från
sina egna erfarenheter i livet.
”Jag vet hur ungdomar fungerar, jag var själv väldigt stressad när jag praktiserade,
kollegor stressade mig och vissa dagar blev helt förstörda, därför talar jag lugnt till
hen, jag vill inte stressa hen.”
Att kunna skämta och förstå skämt anses viktigt. På en arbetsplats fick den
pensionerade ägaren – som kom varje dag – en god relation till eleven. Båda bidrog i
arbetet, men ingen av dem var formellt anställd. De arbetsgivare som i sitt uppdrag har
att arbeta med arbetsintegration tänker i termer av anpassning och arbetsmiljö, men
inte nödvändigtvis i utbildningstermer. De gör genomförandeplaner tillsammans med
alla sina praktikanter, men tänker att Misa gör dessa för ”sina” praktikanter.
Uppföljningsmöte har hållits tillsammans med Misa och elev.
Just återkoppling är något som Misa får beröm för. I övrigt beskrivs samarbetet som
trevligt och till och med roligt. Att Misas arbetskonsulent har gått med hela dagarna
har fungerat bra och ses som en trygghet för eleven och inte något som hindrat att
eleven smält in i gemenskapen. Som kontrast beskrivs inte samarbetet med skolan på
samma sätt. Det har dimp ner papper och återkoppling har saknats.
2.4
Lärarnas perspektiv
Läraren har ansvar för att planera elevens lärande på arbetsplatsen i relation till
utbildningens mål. Tillsammans med handledaren planerar läraren hur APL ska
bedömas och återkopplas. Det är läraren som bedömer och betygsätter APL-kursen,
men ska också försäkra sig om att eleven vet vad APL handlar om och vilka delar av
utbildningen som ska examineras på APL.
Intervjuerna med lärarna har tagit upp vad de tänker kring APL och hur de upplever
mötet med Supported Employment. Har metoden och dess verktyg underlättat och
varit en avlastning i arbetet? Finns det något som saknas eller är oklart i arbetssättet?
Andra frågor som diskuterades var hur man bäst stödjer elever i APL och vilken
utveckling de ser hos elever. Har samarbetet med Misa förändrat arbetssättet och i så
fall hur?
Vad lärarna berättar
Till skillnad från både elever och arbetsgivare grubblar lärarna mycket över APL.
Lärarna inser att de har en nyckelfunktion när det gäller att få APL att fungera som ett
lärande och som en del i utbildningen. APL upplevs som en förändring i terminologin i
förhållande till det tidigare APU. APL beskrivs omväxlande som ”krångligt”, ”svårt att
få till”, men också ”mer strukturerat än tidigare”. Det upplevs som skönt att Skolverket
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är tydliga, något som ger en möjlighet till större frihet i valet av APL-platser. Men det
ställer också större krav på skolan att lösa det som inte fungerar. Det finns en
ambivalens i att dels vilja ha mer handledning från Skolverket och dels vilja agera efter
eget huvud.
För utbildningens mål är det nödvändigt att praktikplatserna motsvarar utbildningens
krav och inriktning. ”Men ställer vi för mycket krav får vi inga platser”, säger en lärare.
Om skolan har resurser går det ändå ha en viss flexibilitet, så att tid kan läggas ute på
arbetsplatser som inte exakt passar kurserna. Ett sådant exempel är byggkursen, som
har svårt att hitta fungerande – och säkra – praktikplatser på riktiga byggen.
Examinationen får då göras på skolan, medan praktiken sker i snarlikt arbete.
De lärare som ställde upp på intervju var engagerade och ibland bekymrade över
elevernas förutsättningar för att klara APL. Enligt lärarna är eleverna inte alltid
införstådda med vad APL är och att praktik är en del av utbildningen. För vissa blir det
ett måste för att få studiebidraget, säger en yrkesprogramslärare. För andra elever
handlar APL lite för mycket om att få in en fot på arbetsmarknaden.
Lärarnas arbete med APL
Redan året före praktiken börjar skolan förbereda eleverna, men det är inte alltid som
de lärare och mentorer som förbereder är så involverade och kunniga i APL. En
rekommendation som lyfts är att göra förberedelserna så nära praktiken som möjligt,
så att det känns aktuellt och viktigt för eleverna.
Examinationen sker genom lärarens bedömningar ute på arbetsplatsen och ibland ett
trepartssamtal med lärare, handledare och elev. Fördelen med det är att eleven får
chans att beskriva sitt eget lärande. Bedömningen kan gälla sådant som bemötande i
personliga kontakter, hantering av material och utrustning i administrativt arbete.
Betygskriterierna handlar om nivåer av användning, till exempel ”medverkan” i
användningen. För att inte missa någonting och sätta korrekta betyg är det enligt
lärarna nödvändigt med checklistor för vad eleven lärt sig.
Ett dilemma är att läraren bara kan göra korta nedslag på arbetsplatsen och att de
därmed blir beroende av handledarnas bedömningar. Ett annat är att eleverna inte
alltid förstår att läraren kommer för betygsättning. ”Vi måste bli tydligare med att de
blir bedömda”, påpekar lärarna.
Handledarna på arbetsplatsen ger lärarna feedback och därför tycker lärarna det är
viktigt att handledaren är den som verkligen jobbar närmast eleven. Det blir ”ett
laborerande med kontakter” när den reella handledaren inte är skolans huvudkontakt.
En bra handledare beskrivs som en ”schysst människa” som är intresserad av att
hjälpa andra. Särskilt bra har det fungerat när man sedan tidigare känner
handledaren. Då går det smidigt att gå igenom upplägg och elevens intressen.
Lärarna poängterar att det är viktigt att få snabb respons om det händer något på
arbetsplatsen, likaväl som eleven bör får veta om något händer på skolan. De
intervjuade lärarna anser dessutom att de själva borde tillbringa mer tid ute på
arbetsplatserna för att kunna kontrollera lärandet. I sin roll inkluderar de att se till att
det är ”schysst och säkert” på arbetsplatsen.
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Lärarnas syn på Misa
Det har alltid funnits elever som det är svårt att hitta fungerande platser för. Lärarna
beskriver också elever som ”studsar”, det vill säga fungerar ute på praktiken några
dagar, men sedan kommer tillbaka till skolan. Ett problem med det är att eleverna då
behöver resurser på skolan och att lärarna hindras från att vara ute på arbetsplatserna.
Lärarna är tacksamma för Misas introduktionsutbildning i Supported Employment. De
beskriver Misa som en resurs som även kommit med praktiska verktyg och lösningar,
som till exempel checklistor och stöd för dokumentation. ”Misa har gjort att vi inte
behöver uppfinna hjulet själva”, som en lärare säger. De visar också uppskattning till
Misas hjälp med att hitta fungerande arbetsplatser. Tidigare hade skolan fullt sjå med
att bara hitta tillräckligt med praktikplatser.
2.5
Rektorernas perspektiv
Rektorerna har ansvar för APL inom gymnasiesärskola och yrkesintroduktion. Sedan
APL infördes har de arbetat hårt med att försöka konkretisera vad APL går ut på. För
gymnasiesärskolan är det nytt och prövande. Rektorerna är måna om att utveckla APL
och ser Misas som en nyckelaktör för detta.
Frågorna till rektorerna handlade om för- och nackdelar med att ta in extern
kompetens i arbetslivsfrågor och hur man bäst samarbetar med Misa i att matcha
elever och arbetsliv. Samtalen handlade också om vad det betyder att arbeta med en
systematisk metod för individuellt stöd i praktiken. Även vad som är viktigast för att
lyckas när eleven saknar motivation togs upp.
Rektorernas förhållande till APL
Rektorerna har sällan direktkontakt med arbetsplatserna, förutom när det uppstår
allvarliga problem som stöld eller försäkringsfrågor. Men de är väl insatta i Skolverkets
krav om att APL ska vara arbetsplatsförlagt lärande i löneanställningsform och att
praktikplatserna ska relatera till elevens studiegång. De bedömer att skolan klarar av
det lärande som sker inom skolans väggar – i skolans egna verkstäder till exempel,
men är svagare när det kommer till APL. Där har resultaten hittills inte varit
tillfredställande.
En av skolornas tidigare utvärderingar har visat på brister i kontakten ut mot
arbetsplatserna. Det har till exempel varit problem med att få elever att vara kvar på
sina praktikplatser. Men det är egentligen bara för de ”svårare” och mer
”komplicerade” fallen som skolan behöver Misa, resonerar rektorerna. När allt
fungerar blir Misas stöd överflödigt och skolans projektsamordnare kan ta över.
Skolan bedömer i förväg vilka elever som kan klara en praktik ute på en arbetsplats,
men rektorerna medger att det kan vara svårt att tänka sig hur en miljö kommer att
fungera för en viss elev och bedöma vilket behov av stöd som kan uppkomma. En elev
kan visa sig ha oanade behov i en annan miljö än skolans. Det har funnits enstaka fall
när allas – även Misas – ansträngningar inte lett fram till en fungerande APL. Eleven
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har tackat nej till allt eller inte dykt upp. Problemen har varit svåra att sätta fingret på.
Så här säger en rektor:
”Gäller det dyslexi, synskador, hörselskador eller andra fysiska rörelsehinder finns
det strategier, men det är knepigare när det handlar om bristande motivation,
initiativkraft eller vilja.”
I yrkesprogrammet talas om att spela på elevens egna drivkrafter för att motivera till
APL. Om någon vill bli duktig i ett yrke gäller det att inse att APL är en viktig del av
utbildningen. Bland yrkesintroduktionens elever finns ibland en hopplöshet och
mycket negativ syn på skolan och alla förslag som läggs fram. ”För dessa ungdomar
behöver vi mer kompetens”, säger en rektor som också menar att just
yrkesintroduktionens flexibla uppbyggnad ger goda förutsättningar för Misas insatser.
”Vårt arbetssätt passar Misa bättre än de som har mer betygsstyrda kurser”, säger
rektorn för yrkesintroduktionen.
Rektorernas syn på Misa
Det som framhålls som Misas styrka är relationen till eleverna. Även kompetens vad
gäller formalia får beröm. Det gäller till exempel kunskap om försäkringar och
kontrollfrågor om elever kan behöva bidrag för luncher osv. ”Det märktes att det inte
var första gången de gav sig in i den här typen av projekt”, säger en rektor. Hens
erfarenhet var att engagerade människor och organisationer ofta har dålig koll på det
formella, men att Misa har det. Rektorerna har också att förhålla sig till elevernas
föräldrar och informera dem om APL. Det är viktigt att föräldrarnas känner sig trygga
med Misa som elevens stöd under APL. Här finns en beskrivning av Misa som alltför
”flashig” och marknadsföringsinriktad under de möten som hållits för att informera
föräldrarna.
Framför allt ser rektorerna Misa som en informationsbärare mellan arbetsplats och
skola. ”Misa har varit tydligare mot arbetsplatserna än vad vi själva förmått”, säger en
rektor. För att kunna ge eleverna det stöd de behöver för att klara av APL anser
rektorerna att skolorna har behov av mer kompetens när det gäller elever som är
skoltrötta, nervösa eller rädda inför praktiken.
Rektorerna ser även ett kompetensbehov gällande APL hos lärarna. Misas fortbildning
av lärare och lärarassistenter beskrivs som en ”hands on-utbildning” och ett sätt för
personalen att se och lära av Misas arbetssätt. De tycker att den pedagogiska
personalen behöver bli bättre på att samarbeta med arbetsplatserna och hur de ska
examinera ute på arbetsplatserna. De menar att lärarna är vana vid att jobba på egen
hand och ha full kontroll i klassrummet, men att de nu måste lära sig att backa ett steg
och ge utrymme åt det som andra säger. Rektorerna beskriver att det inte alltid gått så
smidigt för lärarna att samverka med en arbetsplats, som i lika hög grad som skolan
”äger situationen”.
Beroende av statsbidrag
Enligt rektorerna har skolorna god kompetens för APL, men saknar ekonomiska
resurser för att kunna frigöra och använda denna kompetens. Misa ses följaktligen som
en ”genväg”, en resursförstärkning i arbetet med APL och en kompetensförstärkning
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som elever och personal kan ta del av. ”Vi behöver alla resurser vi kan få in till dessa
ungdomar.”
Statsbidragen har gjort det möjligt att utveckla och lyfta APL. Tidigare hade en av
skolorna en pedagog på deltid för att skaffa praktikplatser, men tycker inte det var så
framgångsrikt. Med statsbidragen har det blivit möjligt att implementera nya metoder.
På en skola har ansvaret för att vara APL-samordnare lagts över från studie- och
yrkesvägledare till en lärare, som ägnar två arbetsdagar per vecka åt uppdraget.
Men hur det kommer bli om inte statsbidragen längre finns kvar bekymrar. ”Vi har
egentligen inte råd med Misa”, som en rektor uttrycker det. Vi har fått en arbetsmetod
och en process att arbeta utifrån men det tar också tid att implementera den i en större
organisation som skolan är.

3.
DISKUSSION
Här följer en diskuterande avdelning utifrån intervjuerna och samtal med Misas
personal. Vad är för- och nackdelarna med Skoltjänsten? Vad finns det för vinster och
hur ser utvecklingsområdena ut?
3.1
Utveckling hos eleverna
Den stora förtjänsten med Skoltjänsten är det ökade självförtroende som eleverna ger
uttryck för. Genom att APL med Misas stöd fungerat bra har de fått en större förståelse
för arbetslivet och även ett nätverk för framtiden. På frågan om vad eleverna lärt sig
genom sin APL handlar svaret visserligen ofta om konkreta arbetsuppgifter som ”mer
om bilar” och att utföra arbetsuppgifterna snabbare. Men indirekt vittnar de om
förändrade föreställningar om vad det innebär att arbeta. En elev redogör till exempel
för hela produktionskedjan på företaget och ser sin egen insats som ett led i denna.
Hen känner ansvar för sina uppgifter, eftersom ”det är noga när det gäller affärer, man
skriver kontrakt med olika bolag”. En elev som har fått hugga i fysiskt med mycket
bärande i arbetet berättar:
”Jag har lärt mig hur det funkar i arbetslivet – att det inte var lika lätt som jag hade
trott. Det är jobbigare än jag trodde. Man orkar inte så mycket när man kommer
hem.”
En annan talar om att lärande kräver uthållighet och styrka, något hen inte var van vid
sedan tidigare.
APL har alltså gett eleverna nya tankar om det framtida arbetslivet. En elev som
tidigare tänkte sig jobb på lager vill nu bli ”fritidslärare”. Någon har redan fått en
timanställning och flera hoppas på att i framtiden – eller direkt – få anställning på sin
arbetsplats.
En nyckel till att förstå den positiva utvecklingen hos eleverna handlar om den relation
Misas arbetskonsulenter bygger upp till eleven. Eleverna uttrycker på olika sätt sitt
förtroende för ”sin” arbetskonsulent, som i intervjusituationen oftast nämns vid
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förnamn. Eleverna uppskattar att arbetskonsulenterna ställer upp med det lite
oväntade, som att skjutsa till arbetsplatsen de första dagarna. ”Det är jättelyxigt”, säger
en elev som menar att ”andra vuxna” inte ställer upp på samma sätt.
Yrkesintroduktionen har rutinen att en gång i veckan ordna enskilt möte mellan elev
och arbetskonsulent. Det finns elever som menar att de bara kan prata med
arbetskonsulenten om sin situation. Det värdesätts också att kunna få hjälp med
skolarbetet och stöd i Misas lokaler. Detta beskrivs av en elev som en familjeliknande
samvaro. Ett annat exempel på förtroende handlar om en tjej (relevant med kön här)
som fick praktikplats inom sitt intresseområde, men beskriver problem på den
mansdominerade arbetsplatsen. Hon önskade då byta arbetsplats och ringde upp
Misas arbetskonsulent, som lugnade henne med att det var ok att byta och att hen
skulle hjälpa till med det.
Avgörande är att Misa lyckas förmedla och implementera sitt arbetssätt bland skolans
personal. En rektor vid en gymnasiesärskola berättar att Misa har förmedlat en syn på
successivt överlämnande av ansvar till eleven. Personalen ska backa lite i taget. ”Det är
vad eleverna behöver, då känner de att de klarar av det här”.
För skolan är målet att eleverna klarar kursmålen och i andra hand att de blir bättre
förberedda på att klara ett jobb. Rektorerna stöder arbetsmarknadsambitionen, men
menar också att kraven är höga idag. Andra rektorer och lärare medger att det är tufft
att vara ung, men att eleverna mår bra av kraven. De vill förbereda eleverna så gott
som möjligt inför första dagen efter gymnasiet.
Det bästa är då en sysselsättning direkt efter skolan, men många hamnar i ett tomrum
utan någonstans att gå. Inte sällan dröjer det flera år innan rätt stödinsats sätts in. Och
den arbetsförmågebedömning som då görs kan få ödesdigra konsekvenser.
”Målsättningen är att eleverna ska komma ut i arbetslivet så fort som möjligt, och allra
helst slippa Arbetsförmedlingen”, förklarar en rektor och menar att detta mål är
viktigare än vilken metod som används för närmande mot arbetslivet.
Rektorer och lärare ser hur elever som inser att de riskerar att tillbringa sitt liv på
daglig verksamhet mår oerhört dåligt om det inte går att ordna en praktikplats. Om det
inte alls fungerar på en arbetsplats och studenten närmar sig kan det vara oerhört
pressande.
Utvecklingsområde: Kollektivt lärande och dokumentation
Den ensamhet eleverna upplever i APL är något att fundera vidare över. Finns det
aspekter som skulle tjäna på att behandlas i en grupp där elever kan utbyta
erfarenheter och lära av varandra? Problemet med detta är enligt en åsikt inom Misa
att det inte finns tillräckligt med tid. Samtidigt säger man att eleverna har mycket att
lära av varandra. Sådana gemensamma mötesformer är något som kan vidareutvecklas
i samarbete med skolorna. Misa skulle kunna vara med på ett hörn eller leda sådana
möten så att alla kommer till tals och delger varandra sina erfarenheter. I Misas
traditionella arbete har det inte varit lika aktuellt med kollektivt lärande, men just för
elever som plötsligt ”kastas ut” ensam på heltidspraktik kan detta vara viktigt.
Att dokumentera sin APL kan också bli ett viktigt verktyg i framtida arbetssökande.
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Misa trycker i all sin verksamhet på att det ska skrivas ett intyg för att eleven ska få en
validering och med detta papper lättare kunna söka andra möjligheter på
arbetsmarknaden. Att visa upp sådana är en stor fördel framför att inte ta med sig
någonting alls. Det blir en hint om vad ungdomen kan och klarar, en form av
validering för de som inte har betyg, till exempel inom yrkesintroduktionen.
3.2
Arbetsgivarnas involvering
På frågan om vad arbetsgivarna tycker är bra med att ta emot elever på praktik talar de
främst om konkreta arbetsuppgifter. ”Hen funkar bra och gör bra ifrån sig”, är en
typisk kommentar. Om de skall anställa någon i framtiden är det för att någon är
”duktig”. Praktiken blir för arbetsgivarna en extra arbetsresurs – ”det finns alltid saker
att göra” – inte en del av en betygsgrundande del av en utbildning.
Indirekt beskriver arbetsgivarna ändå att ett lärande sker när eleven börjar med
”basic” arbetsuppgifter för att sedan lyssna och lära sig fler och mer avancerade
arbetsuppgifter, som introduceras efter hand. På ett café kan det handla om att först
lära sig att torka bord, sedan att göra latte och allra sist att lära sig kassan.
Arbetsgivarnas talar om förmågan att ”klättra”.
På Misa ifrågasätter man om det överhuvudtaget är lämpligt att samarbeta med
arbetsgivare som bara ser två extra händer. ”De måste vara beredda att utbilda eleven i
yrkesrollen”, säger Misas personal. Men är det lärarna eller Misa som ska se till att
APL tydliggörs för arbetsgivarna? Lärarna upplever att det är svårt att få arbetsgivarna
att börja tänka i termer av utbildning, men tycker samtidigt att det är acceptabelt att
olika perspektiv existerar parallellt: skola, praktik och arbete. En lärare berättar att
skolan försökt få arbetsgivare att gå Skolverkets handledarutbildning (som tar fyra
timmar eller det dubbla med alla diskussionsövningar), men att ingen hittills
hörsammat förslaget.
Arbetsgivarna tycker inte kontakten med skolan varit så djup. ”Vi fick ett gäng papper
av skolan”, säger en arbetsgivare som inte hört talas om begreppet APL. De har inte
varit med och gjort bedömningar tillsammans med skolan. En arbetsgivare säger att
ingen från gymnasiesärskolan dykt upp – till skillnad från vad som tidigare varit fallet
med gymnasieskolan. Med Misa har kontakten varit tätare och de beskriver mycket
riktigt Misa som en mellanhand. Misa har varit ett stöd i att ta emot elever med olika
behov. Just behoven och om elever kommer klara av praktiken är något arbetsgivarna
har varit med och diskuterat.
Arbetsgivarna har alltså inte varit så involverade i att diskutera utbildningens krav och
kopplingen till APL. Men detta är upptagna människor och precis som det har varit
svårt att få till intervjutid med dem är det kanske svårt att få till ett lärande hos
arbetsgivarna.
Utvecklingsområdet: Handledarna
Handledarna har inte intervjuats i denna undersökning, men är de som skolan har
mest kontakt med på arbetsplatsen och som förmodligen engagerar sig mer i APL en
den formella arbetsgivaren. Enligt Skolverkets riktlinjer ska skolan introducera
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handledarna i uppdraget, i utbildningens och elevens förutsättningar, i mål och
kunskapskrav samt regler och formalia. För handledare har Skolverket producerat en
grundlig och pedagogisk webbutbildning om APL. Misa har också gett stöd till
handledarna i form av introduktion i Supported Employment, även om det från Misa
påpekas att det kan vara svårt för handledarna att komma loss från sitt ordinarie
arbete.
Det är viktigt att handledarna är medvetna om det stödbehov som finns hos eleven.
Samtidigt är ett dilemma att skolan ofta förlitar sig för mycket på handledarna
information och bedömningar vid betygsättningen. Enligt Misas personal är det fel att
handledarna lämnar underlag till lärarnas bedömningar, även om det i praktiken ofta
går till så. Här finns potential att involvera skolan på ett bättre sätt ute på
arbetsplatsen, så att ansvaret inte blir för stort på handledarnas axlar.
3.3
Länk mellan skola och arbetsplats
Hur ser kopplingarna mellan skola och arbetsplats ut? Det är ju den som Misa ska
främja och underlätta. Flera av eleverna beskriver att de inte har så mycket med skolan
att göra under APL. Ingen kan komma ihåg att någon lärare hälsat på. En elevassistent
kom och ”kollade hur jag jobbar”, berättar en elev.
De sporadiska kontakterna med skolan kan förklaras av att betygssättningen sker långt
efter att intervjuerna gjordes, men känslan av skolans frånvaro är ändå påtaglig i
elevintervjuerna. Eleverna ser fram emot julavslutningen eller studentdagen, men vet
till exempel inte var och vilken dag denna ska ske.
Elevernas utsagor tyder på att skolan ibland brister i kommunikationen med eleverna
som är ute på praktik. Främst verkar detta gälla eleverna på
yrkesintroduktionsprogram som har praktik under långa perioder. De träffar inte sina
klasskompisar så ofta, men har kontakt med dem via sms. För vissa är saknaden efter
klasskompisarna det väsentliga, medan andra klagar på att de känner sig utanför och
själva måste höra av sig till skolan.
”De kunde åtminstone maila eller skicka ett brev. De har inte ens sagt när vi tar
studenten eller var det ska vara. Mina föräldrar frågade och jag visste inte vad jag
skulle svara.”…”Bara för att vi är ute på praktik betyder inte det att vi hoppat av
skolan.”
Misa blir kanske den som först ser och hör vad eleven uttrycker. Länken till skolan
måste då fungera så att informationen når dit. Det kan handla om elever som inte
längre vill vara på sin praktikplats eller elever som trivs så bra att de inte vill gå tillbaka
till skolan.
Utvecklingsområde: Praktikperioder eller delade veckor
Bland lärarna diskuteras om sammanhållna praktikperioder eller delade veckor är den
bästa lösningen. Båda modellerna har sina för- och nackdelar, menar de. Om eleven
bara tillbringar ett par dagar på arbetsplatsen får arbetsgivaren möjlighet att lära
känna eleverna bättre eftersom tiden blir mer utdragen. Lärarna tror också att
arbetsgivaren får lite andrum så att handledningen inte blir något övermäktigt.
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Nackdelen med undervisning och praktik under samma vecka är att lärarna då inte
hinner göra lika mycket besök på arbetsplatserna. Om någon gör mycket besök
belastas andra lärare eller lärarassistenter. Men ett problem med långa perioder är att
de elever som av olika anledningar inte får någon praktikplats blir kvar på skolan. När
kamraterna kommer tillbaka från praktiken och berättar om alla upplevelser känner de
sig åsidosatta.
Rektor för gymnasiesärskolan är nöjd med att ha veckorna delade i två dagar på
arbetsplats och tre dagar på skola. Motivationen hos eleverna har varit god och
upplägget gör att arbetsgivarna kan meddela om något beteende behöver korrigeras.
Det finns härmed tid att åtgärda det på skolan och ger eleven större möjlighet att
fungera ute på arbetsplatsen.
Längre perioder har fungerat sämre eftersom skolans kontakt med eleven blir lidande.
”Nu kan vi ta problemen i lugn och ro på skolan och ge det tid, prata om och om igen
om det skulle behövas”, framhåller rektorn. Eleverna själva verkar nöjda och en elev
som berättade om att vara vissa dagar på en arbetsplats och några dagar på en annan
tyckte det var bra att kunna jämföra och lära av att se sig själv i olika miljöer.
3.4
Rollfördelning
Skolorna har i och med APL ställts inför en ny situation där en extern part kommer in
och utför en avgränsad del av processen. Rollfördelningen är i teorin klar: skolan ska
examinera och Misa ska implementera SE metoden och praktisera den med case elever. Misas kompetens handlar just om vad som ger anställning och Misa får aldrig
gå in och bedöma eleverna. Men att ”leda det praktikorienterade arbetet för elever och
personal på skolan” – som en rektor uttrycker det – kan ha sina komplikationer. För
lärarna kan det upplevas som att ett beslut kommer uppifrån – utan deras initiativ –
att de nu ska samarbeta med Misa.
En rektor upplever också att det finns en spänning till Misas etablerade verksamhet
med arbetsintroduktion och daglig verksamhet. Synpunkten går ut på att Misa inte till
fullo behärskar den pedagogiska ingången till APL.
”Det har varit lite svårt för Misa att förstå att vi tänker i undervisningstimmar och
hantera att vi jobbar med kurser som eleverna ska examinera när de är ute på
praktiken”.
Här uppstod i början viss friktion som sedan löstes under arbetets gång. Skolan
upplevde initialt att de inte fick exakt det stöd de behövde, men att båda parter under
en ”intrimningsperiod” hittat sina former och ”kommit in i systemet”. En rektor
förklarar det som att båda parter äger processen och är inne och handhar moment i
den andres verksamhet. Det kräver anpassning från båda sidor och inte sällan
uppkommer oförutsedda moment när man lägger ut uppdrag inom den egna
verksamheten på andra aktörer.
”Jag förväntade mig aldrig att det skulle fungera klockrent från början, ingen av oss
har ju erfarenhet av just den här formen.”
19

Det finns beskrivningar av små missförstånd som gjorde att Misa kom in lite för sent.
En skola kallade in till extramöte när man upplevde att vissa elever inte klarade av sin
APL. På en annan skola kallades Misa in extra eftersom det framkommit att all
personal på skolan inte visste vad det var som pågick. Skolorna upplevde att båda
dessa dialoger och anpassningar i arbetsplanen sköttes mycket bra och professionellt
av Misa. ”Misa visade god vilja att lösa problemen och lyssnade in vad skolan hade för
förväntningar”, säger en rektor.
Misa beskriver samarbetet som en ”sammanflätning” som ibland kan trassla till sig
litegrann. Då har det varit extra viktigt att hålla kontakt med skolan. Båda parter måste
våga kommunicera och dra nytta av varandra. Konfliktsituationer som uppstår måste
fångas upp när de är små. Misas personal poängterar att utgångspunkten för
samarbetet är skolans mål med APL och att Misa alltid utgår från skolans
måldokument. De har försökt vara tydliga med rollfördelningen och att det är olyckligt
om skolan inte vågar röra sig på Misas arbetsområde.
Utvecklingsområde: Risk att skolan släpper taget
Faran med att ta in en kompletterande aktör med Misas kompetens är risken att
skolan släpper taget om APL och låter Misa ta ett större ansvar än vad man formellt
har. Skolorna tycker kanske att det rullar på bra; de får Misas veckobrev och känner sig
lugna. Men även när allt rullar på finns behovet av dialog och kontakt. Eller så finns
problem och skolan släpper greppet eftersom man upplever ett misslyckande. Misas
delikata roll blir här att få in skolan på banan igen. Skolan måste känna sig bekväma
med att vara på arbetsplatsen och på ett naturligt sätt göra sitt jobb med betygsättning
osv.
Misa har kanske tagit detta för givet och inte sett risken med att skolan drar sig tillbaka
och lägger över för mycket ansvar på Misa när det gäller kontakten med
arbetsplatserna. Ställd inför detta dilemma frågor sig Misas personal om de behöver ha
någon ordning för att påminna skolan när de bör göra sina besök.
Båda parter talar om en inkörningsperiod. På Misa menar man att parterna
kompletterar varandra, men medger att det inte varit helt tydligt vem som gör vad.
Från Misas håll tycker man att det är förståeligt att det kan väcka känslor när skolan
kanske för första gången samarbetar med en kompletterande aktör som dessutom
tagits in för att höja kvaliteten inom det egna arbetet på skolan.
3.5
Lärare och arbetskonsulenter
Förhållandet mellan Misa och lärarkåren är inte helt utan spänningar. För lärarna är
arbetskonsulenterna en utomstående aktör som kommer in på skolans arbetsområde
för att hjälpa till och kan därmed uppfattas som mer kompetent än skolans egen
personal. I grunden anser lärarna att de själva egentligen borde kunna genomföra APL
själva, förutsatt att de har resurser i form av tid och även viss kompetensförstärkning.
Behovet av Misa handlar för lärarna om de resurser som skolan inte har. Så här kan
det låta:
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”Om jag skulle lägga ner den tid Misa gör på en elev skulle jag inte kunna ha
lektioner och inte ha så många elever igång.”
Lärarna anser åtminstone att de har god kompetens för utbildningsdelen, men även
borde kunna hitta praktikplatser på sikt. När det gäller kunskap om funktionshinder
och att bemöta elever med funktionsnedsättningar tycker lärarna att både de och Misa
har god kompetens.
När det gäller spänningen som kan lura under ytan tycker Misa att rollerna blir
tydligare ju längre man jobbar med en skola. Men det kan finnas en försiktighet som
grundar sig i att man inte vill trampa lärarna på tårna. Här kan Misa behöva bli
tydligare och gå och in och våga ställa krav, men att verkligen ställa rätt krav vid rätt
tillfälle – och veta när det är läge att backa ett steg.
Utvecklingsområde: Kommunikation
På en skola har samarbetet med Misa diskuterats i arbetsgruppen som sysslar med
APL. Det fanns då olika uppfattningar om hur det har funkat. Flera tyckte att det varit
god dialog och snabb respons, medan andra tyckte att det funnits stress och dålig
tajming.
”Vissa har tyckt att Misa inte stått upp för att göra det som de sagt att de ska göra.”
Någon tyckte att de hade fått kämpa för att få kontakt med Misa, att Misa inte hört av
sig och att kommunikationen varit knackig med mail till vissa men inte andra. Den
som berättar detta tror snarare att kollegerna varit dåliga på att läsa sina mail. På en
annan skola har man rutiner som gör att kommunikationen fungerat bra.
Misas personal replikerar att bristerna i kommunikationen kan bero på att rollerna
inte satt sig. De har heller inte fått så mycket respons på sina veckobrev som vore
önskvärt. Från Misa skulle man vilja ha mer information från lärarna och få mer
inblickar i de moment skolorna står i. Inte minst för att kunna förmedla relevant
information om eleven till arbetsplatsen, till exempel om eleven inte klarat vissa
moment i utbildningen.
3.6
Supported Employment
Misas verksamhet bygger på metoden Supported Employment som visat goda resultat
i forskning och är en evidensbaserad metod. Misa har utbildat lärarna och ibland även
övrig personal på skolan. Lärarna tycker utbildningen varit givande och anser att
skolorna behöver stöd i att lära sig hur man får tag på platser, hur man skapar
dokumentation och följer upp. Lärarna tycker att Misa är särskilt bra på stödet ute på
arbetsplatserna. De tycker det är intressant att se hur Misas arbetskonsulenter skannar
av arbetsplatserna under matchningen. De lär sig lika mycket av Misas praktiska
exempel som av vad de säger.
Lärarna tycker att det är mycket som de har nytta av Supported Employment. De
upplever samtidigt att metoden inte är helt och hållet applicerbar på skolsituationen
utan att den ”träffar bredvid målet”. ”Vi måste anpassa SE till vår situation och göra
det till vårt eget”, säger en lärare. Lärarna berättar att de har försökt skapa egna
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dokument utifrån Misas underlag i kombination med skolans tidigare dokument och
Skolverkets riktlinjer. Från lärarhåll framhålls att skolan är bra på att göra
dokumentation och manualer, men att Misa inneburit en avlastning i detta arbete.
Det de framförallt lärt sig av Misa är ett förhållningssätt. De har sett hur Misa anpassar
sina metoder efter varje elev och har en hög grad av individualiseringsperspektiv.
Rektorerna säger att det är Misas uppdrag att överföra detta nya tänkesätt till lärarna
och vidare att det är nödvändigt att Misa anpassar sig, och att de har gjort det. Bland
rektorerna finns erfarenheten att Misa inte driver en enda metod så väldigt hårt, utan
snarare idén att man inte i förväg kan veta vad som kommer att visa sig lyckosamt:
”Det jag lärt mig av Misa är förhållningssätt och visionära idéer om möten med
människor, att hela tiden fortsätta med en bibehållen tro på att det till slut kommer
fungera.”
För Misa är det en självklarhet att lärarna klipper och klistrar och gör om Supported
Employment till sitt. Misas personal tror att lärarna skulle kunna ”klara” hela APL
med mer tid och kompetensutveckling, framförallt kring arbetsgivarkontakter, men
även kring kartläggning där Misa vet vad man ska fråga och har vana att göra denna
snabbt. Problemet som Misas personal ser är att skolorna lägger tid på att ”reparera”
praktikplatser och på stukade elever. Supported Employment är en fungerande metod,
men för APL måste den anpassas till de krav som finns för kurser och deras
betygsättning.

4.
AVSLUTANDE TANKAR OM MISAS EGET LÄRANDE
Fördelar och vinster som framträtt med Misas skoltjänst är:
-

Elevens ökade självförtroende och förankring i arbetslivet
Kompetenshöjning hos skolpersonal för att själva kunna genomföra APL
Höjd medvetenhet om stödbehov hos arbetsgivare

Några problem och utvecklingsområden som kunnat identifieras är:
-

Elevernas ensamhet och bristande kommunikation med skolan
Otydligheter i rollfördelning mellan skola och Misa med risk att skolan backar
Spänning kring olika yrkesidentiteter och kommunikation
Arbetsgivarnas involvering och handledarnas roll

Skoltjänsten stöttar skolans eget arbete genom att skapa goda förutsättningar för APL.
Det involverar utbildning och implementering av SE – olika arbetsdelar och praktiskt
genomförande med ett antal case- elever.
Misa:
-

letar upp praktikplatser
matchar elev och plats
skapar förståelse hos arbetsgivaren så att denne känner sig trygg och skapar en
hållbar situation på arbetsplatsen
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-

följer med eleven ut så att denne känner sig trygg och blir beredd på skolans
kunskapsinhämtande

När detta fungerar ökar chanserna att eleven är närvarande på arbetsplatsen så att
skolan kan göra sitt arbete med bedömning och betygsättning. Här har
rollfördelningen varit tydlig så att Misa inte är med och avgör om en elev är duktig
eller inte på sina arbetsuppgifter.
Misas numera vedertagna och metodiska arbete med att skapa förutsättningar i
arbetslivet har i och med Skoltjänsten utvidgats till ett nytt fält: APL inom gymnasieoch gymnasiesärskolan. Misas personal har inte självklart haft kompetensen på
utbildningsområdet, även om vissa arbetskonsulenter är pedagoger/utbildade lärare.
Skolans värld och APL är något nytt som innebär lärande även för Misa. Visserligen
har Misa flerårig erfarenhet av samarbete med gymnasiesärskolan och där finns ett
”gemensamt språk”. Gymnasiesärskolan har en förförståelse kring särskilda behov,
något som enligt Misas personal inte har varit lika självklart på yrkesprogram och
yrkesintroduktion. Där finns en uppsjö av olika uppfattningar om behovens karaktär
och grund.
Men det var första gången gymnasiesärskolan genomförde APL ute på arbetsplatsen.
Processen var intensiv och lärorikt både för skolan och Misa. De har samarbetat för
”första mötet om APL” och har från sina olika håll fått försöka förstå och sätta sig in i
vad APL innebär. APL har förstås även varit nytt för eleverna som inte haft dessa krav
på sig tidigare.
Det tar tid att implementera nya metoder och roller. Att komma in med olika
traditioner och infallsvinklar – pedagogik, omsorg, arbetsintroduktion osv – är en
tillgång, men kan också orsaka missförstånd. Som företag kan Misa behöva fler
ingångar i APL för att förstå vilka krav som gäller och hur de uppfylls i skolan.
Utföraren måste förstå beställaren. Här kan skolorna behöva vägleda Misa så att det
blir så att skolans krav matchar Misas insats.
Lärarkåren har i och med APL ställts inför nya utmaningar. De har erhållit fortbildning
om Supported Employment men ger också uttryck för en intressant jämbördighet i
förhållande till Misas arbetskonsulenter. De tycker att Misas personal å sin sida bör
utvecklas och lära sig mer om APL, om skolans begrepp och terminologi. Ett tips som
nämns är Skolverkets handledarutbildning.
Misas personal håller med lärarna om att man behöver mer kompetensutveckling för
att lära sig det gemensamma språket och tänket kring APL. För de två aktörerna kan
detta bli ett lärande och en win-win-situation om ett gemensamt språk uppstår när
skolan implementerar Supported Employment. Men för detta krävs tydliga krav på
varandra där man stödjer och underlättar varandras arbete. Misa vill utveckla sitt
arbetssätt och göra det ännu bättre. Samverkan mellan de fyra aktörerna elev, Misa,
skola och arbetsplats ser olika ut. Misas samverkan med elev och arbetsplats är mycket
god, men det har uppstått små missförstånd och fnurror i förhållande till skolan.
Skolans relation till arbetsplatsen ligger delvis utanför denna utvärdering, men i den
mån Misa har möjlighet och befogenhet att stärka denna samverkan vore det önskvärt
23

att göra, inte minst för elevens skull. Det finns annars en risk att Misa blir en
mellanhand och inte den brobyggare man ska vara. Misa skulle säkerligen med sin
etablerade kompetens kunna bidra i de olika nätverk, till exempel ”programråd” som
byggs upp mellan skolor och näringsliv. Där är det oerhört viktigt att ett
funktionshindermedvetande och stödperspektiv finns med.
Avslutning
De nuvarande statsbidragen gäller även 2016, men några längre garantier finns inte.
Vissa skolor har hittat lösningar där medfinansiering sker via kommunens
aktivitetsstöd och fler möjligheter till finansiering kommer säkerligen växa fram.
Elevpengen går till skolan som bär hela ansvaret för APL. Att Supported Employment
nu implementerats som en metod för en fungerande APL är något skolan bör förvalta
och vårda så att kompetensen inte förloras.
Kanske kommer i framtiden tydligare öronmärkningar av elevpengen till APL och då
måste skolan veta hur bra APL utförs. Det gäller även APL:s gränsland, där
yrkesintroduktionen finns.
Denna rapport ska ses som en första utvärdering, eftersom det är första året APL
fungerat med Misas stödinsats på bred front. Inga siffror har hittills förekommit och
de följande ska heller inte tolkas för hårt eftersom elevantal och elevers förutsättningar
varierar år från år.
I en skola berättas det dock om att de året innan fick ut 57 procent i praktik och under
samarbetet med Misa 74 procent. Viktiga i en kvalitativ utvärdering är att den känsla
som rektorer och lärare beskriver är att det nu går lättare och att det funkar.
”Det här känns skönt, nu kör vi”, säger en lärare om stämningen i förhållande till Misa.
Och:
”Ungdomarna har fått ut mer av sin tid här med Misa än vad de fick ut av sin tid
innan Misa.”
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