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Skolledares syn på 

Gymnasiesärskolans individuella program 
 

Inledning 
Barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att 
de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan (Skollagen 3 kap §3). Särskolan är en egen 
skolform och efter den obligatoriska särskolan (motsvarande grundskola) är gymnasiesärsko-
lan det vanligaste alternativet när det gäller frivillig utbildning. Inom gymnasiesärskolan finns 
två huvudsakliga utbildningsformer, nationella program och individuellt program. Det indivi-
duella programmet, som i första hand vänder sig till de studerande som har mer omfattande 
funktionsnedsättningar, är uppdelat i två olika inriktningar, nämligen yrkes- och verksamhets-
träning.  
 
Gymnasiesärskolan är under utredning (Gymnasiesärskoleutredningen U:2009:04). Inom ra-
men för det utredningsuppdraget har Högskolan i Halmstad fått i uppdrag att i en studie bely-
sa gymnasiesärskolledares erfarenheter och bedömningar av det individuella programmet. 
Syftet med studien är att belysa skolledarnas erfarenheter och bedömningar avseende ekono-
miska, sociala och pedagogiska aspekter på gymnasiesärskolans individuella program samt i 
vilken utsträckning utbildningen motsvarar elevernas behov och eventuellt behov av föränd-
ringar av gymnasiesärskolan.  
 
Högskolan har, med anledning av att det saknas tidigare studier avseende det individuella 
programmet i gymnasiesärskolan i kombination med den mycket begränsade tiden för genom-
förande av en kvalitativt inriktad studie, efter diskussioner med representanter för Göteborgs 
Universitet och Malmö Högskola träffat en överenskommelse angående samverkan mellan 
lärosätena. Samverkan består i att varje lärosäte har genomfört studier, med fokus på olika 
aktörer inom gymnasiesärskolans individuella program, och att de olika studierna bör ses som 
en helhet där olika perspektiv sammanförs och berikar varandra. Varje lärosäte redovisar sin 
delstudie men det har gjorts en övergripande analys av helheten. Malmö Högskola har kon-
centrerat sin studie på elev/studerandeperspektivet, Högskolan i Halmstad har inriktat sig på 
skolledarperspektivet medan Göteborgs universitet genomfört två fallstudier där lärares re-
spektive vårdnadshavares perspektiv inkluderats. Samtliga delstudier har fokus på ekonomis-
ka, sociala och pedagogiska aspekter. På detta sätt har ett första vetenskapligt bidrag när det 
gäller individuella programmet på gymnasiesärskolan kunnat tas fram.  
 

Genomförande 
Föreliggande studie om skolledares erfarenheter och bedömningar har genomförts som en 
kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuer har genomförts på sex 
geografiskt spridda gymnasiesärskolor i sex olika kommuner.  
 
Urvalet av kommuner bygger på en rikstäckande enkätundersökning som genomfördes 2009 
och som visade på olika organisatoriska lösningar när det gäller ledning och undervisning på 
gymnasiesärskolan, speciellt i relation till hur samarbetet mellan gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan ser ut (Mineur in press). Genom urvalet tillförsäkrades, förutom geografisk 
spridning, en variation av organisering och lokalmässig placering samt storlek på gymnasie-
särskolor (se vidare nedan).  
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Intervjuer har genomförts med sex skolledare, tre kvinnor och tre män. Samtliga intervjuade 
har i respektive kommun ansvar för gymnasiesärskolans individuella program. I kommun A 
finns 101 elever inom gymnasiesärskolan, varav 46 på det individuella programmet. Den in-
tervjuade skolledaren ansvarar förutom för gymnasiesärskolans individuella program också 
för ett specialutformat program samt för gymnasieskolans individuella program. I kommun B 
finns 70 gymnasiesärskoleelever varav 14 elever på det individuella programmet. Skolledaren 
ansvarar för hela gymnasiesärskolan och för gymnasieskolans resursklasser samt delar av 
gymnasieskolans individuella program. I kommun C har gymnasiesärskolan totalt 70 elever. 
Av dessa går 24 individuellt program. Den intervjuade skolledaren har tidigare haft det sam-
lade ansvaret för hela gymnasiesärskolan men har nyligen överlämnat det ansvaret för att 
istället övergå till att ansvara för olika speciallösningar i samverkan med gymnasieskolan. 
Kommun D:s gymnasiesärskola har totalt 134 elever, varav 48 elever på det individuella pro-
grammet. Skolledaren som intervjuats har ansvar för huvudparten av det individuella pro-
grammet samt ett nationellt gymnasiesärskoleprogram. I kommun E finns totalt 48 elever i 
gymnasiesärskolan varav 12 går på individuella programmet. Skolledarens ansvar är, förutom 
det individuella programmet, delar av den obligatoriska särskolan samt ett övergripande särs-
koleansvar i kommunen. Det finns sammanlagt 35 elever på gymnasiesärskolan i kommun F 
varav 2 elever går på individuella programmet. Skolledaren delar sin tid genom att ansvara för 
hela gymnasiesärskolan samt två program på gymnasieskolan. 
 
Som framgår av tabell 1 finns en betydande variation av elevandelen som går Individuellt 
program i relation till det totala antalet gymnasiesärskolelever i kommunerna. 
 
Tabell 1. 
Kommun Antal gymnasiesärsko-

leelever 
Antal elever Individuella 
programmet 

Elever IV i % av gymnasie-
särskoleelever 

A 101 46 45% 
B 70 14 20% 
C 70 24 34% 
D 134 48 36% 
E 48 12 25% 
F 35 2 6% 
 
Intervjuerna med de sex skolledarna genomfördes under perioden mars till juni 2010, banda-
des och transkriberades före analys. Analysen har inriktats på att identifiera mönster av likhe-
ter och skillnader på de tre områden som Gymnasiesärskoleutredningens uppdrag innehåller, 
det vill säga pedagogiska, sociala och ekonomiska aspekter med särskild uppmärksamhet på 
bedömningar om utbildningen svarar mot elevgruppens behov. Behov av eventuella föränd-
ringar utifrån skolledarnas perspektiv redovisas också. 
 
Intervjuerna har genomförts på respektive skolledares arbetsplats med undantag av en intervju 
som genomförts per telefon på grund av stort geografisk avstånd. Samtliga intervjuade har i 
förväg fått ta del av en kortfattad intervjuguide (bilaga 1). Intervjuernas längd varierar mellan 
75 och 100 minuter.  

Intervjupersonerna 
De sex skolledarna som har intervjuats har alla en lång yrkesbakgrund, samtliga med tidigare 
erfarenheter av skolledarrollen i annan skolverksamhet. Ingen har erfarenhet av att arbeta som 
lärare i särskolan. Två av de manliga skolledarna är förskollärare i grunden. De har företrä-
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desvis arbetat i någon form av skolledande funktion, inledningsvis som föreståndare för för-
skoleverksamhet. Två av de kvinnliga skolledarna har sin bakgrund inom gymnasieskolans 
naturvetenskapliga och tekniska program. Den tredje kvinnliga skolledaren har arbetat som 
skolledare i flera olika verksamheter sedan i slutet av 1970-talet och den tredje manliga skol-
ledaren har sin bakgrund inom vuxenutbildning. De intervjuade har arbetat som skolledare, i 
den nuvarande verksamheten, mellan fem och tio år. Att det blivit gymnasiesärskolan som de 
kommit att ansvara för har dock för flertalet av skolledarna mer eller mindre varit en slump. 
De säger sig emellertid ha blivit ”fast” i den verksamheten och därmed också fast beslutna att 
öka den egna kunskapen om särskolans verksamhet för att fungera som kompetenta pedago-
giska ledare för verksamheten.  
 

Resultatredovisning – skolledarintervjuer 

Inledning 
Skolledarna ger under intervjuerna uttryck för ambitioner för det individuella programmets 
räkning och framförallt ett par av dem ger uttryck för att de arbetar mycket aktivt för att 
genomföra de förändringar som behövs för att nå den vision de menar styr verksamheten.  
 

"Vi har alltså haft en klar målbild, vad jag vill att en skola ska vara. Det finns 
liksom grundförutsättningar för att en skola ska funka. Eleverna ska vara trygga, 
man ska tycka att det är roligt att gå till skolan. Om man uppfyller det så lär sig 
eleverna så mycket som det går att lära... Det som vi byggde upp, den trygghe-
ten finns kvar... Men organisationen förändras egentligen hela tiden efter vilka 
elever som kommer. Jag tror att utbildningen håller på att bli mer och mer indi-
vidualiserad. Det tycker jag är väldigt bra" (Skolledare 3) 

 
"... jag har ju arbetat medvetet med dom frågeställningarna så jag uppfattar att 
personalen idag är medvetna om att detta är min reella linje och här viker inte 
jag... (Skolledare 5) 
 

En av skolledarna uppger däremot att han inte varit den tydliga ledare som han egentligen vill 
vara eftersom skolledaruppdraget inom gymnasieskolan, som ska uppta 50 % av hans tid, stjäl 
mycket mer tid. Han menar att det är en följd av att han inte tidigare varit skolledare för denna 
typ av verksamhet och därför har en del kunskapsbrister, däremot har han erfarenheter av 
andra delar av gymnasiesärskolan sedan tidigare. Men det beror enligt flera skolledare också 
på att personalen inom (gymnasie)särskolan av tradition är drivande och självständiga.  
 
En av skolledarna menar exempelvis att hon hade svårt att inta den pedagogiska ledarrollen 
alldeles i början även om hon aldrig tvivlat på sin förmåga att ställa de rätta frågorna för att 
utveckla verksamheten. Hon upplever dock att det tog tid innan hon också kände sig så pass 
kunnig och säker att hon även kunde värdera verksamhetens kvalitet. Hon säger vidare att hon 
inte varit i någon annan skolform med så hög grad av autonom personal som när hon först 
började inom särskolan. Detta anser hon kan vara ett problem för verksamheten eftersom det 
pedagogiska ledarskapet är viktigt och en alltför självständig personal kan förhindra utveck-
ling eller driva den åt fel håll. 
 

”….ett problem för verksamheten precis som man pekade på i Carlbeckskom-
mittén. De har fått driva sitt eget liv, leva sitt eget liv och driva sin egen utveck-
ling utan yttre insyn.” (Skolledare 5) 
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När det gäller gymnasiesärskolans lokala politiska ställning framhåller en av skolledarna den 
kommunala strategi som finns, där gymnasiesärskolan är en del av den ambition om före-
tagsamt lärande, som gäller all utbildningsverksamhet. En annan skolledare menar att det lo-
kala politiska intresset för särskolan är mycket begränsat vilket gör utvecklingen av särskolan 
till skolledarens ansvar. Övriga skolledare kommenterar inte frågan om kommunala politikers 
intresse för gymnasiesärskolan eller om det finns några politiska ambitioner på särskoleområ-
det. Sammantaget ger intervjuerna en bild av ett mycket begränsat politiskt intresse för gym-
nasiesärskolan. 
 

Resurser 
När det gäller det individuella programmets resurser är det i första hand de budgetmässiga 
förutsättningarna som kommenteras i intervjuerna. Framförallt klass/gruppstorlekar och per-
sonaltäthet diskuteras medan andra resurser som lokaler, organisation, ledarskap, kompetens 
etcetera kommenteras mer indirekt eller på direkt fråga.  
 
Antalet elever inom gymnasiesärskolornas individuella program i studiens sex kommuner, är 
som framgått för närvarande mellan 2 och 48 elever. I den kommun där det enbart finns två 
elever finns det ytterligare fyra elever som, enligt skolledarens tolkning av den bedömning 
som gymnasiesärskolans personal gör, egentligen också borde ha gått individuellt program. 
Efter önskemål från föräldrarna går de istället, samlade i en klass, ett specialutformat pro-
gram. I samtliga kommuners individuella program finns en personal per en till två elever vil-
ket enligt skolledarna innebär att personaltätheten är hög. Pedagoger (med någon form av 
högskolepedagogisk utbildning) utgör cirka halva personalstyrkan och resterande består av 
elevassistenter. Skolledarna menar överlag att de har bra resurser för att bedriva sin verksam-
het och att gymnasiesärskolans individuella program för närvarande har de resurser som 
krävs: 
 

”Vi har det resursstarkt, personalmässigt, med förhållandevis små klasser” 
(Skolledare 6) 
 

Särskolan är dock inte längre undantagen från besparingar. Under lång tid har man varit helt 
förskonade från direkta nedskärningar men nu får även särskolan i likhet med övrig skolverk-
samhet besparingsdirektiv och detta kan, trots allt, enligt några skolledare föra något gott med 
sig: 
 

”Särskolan har inte behövt spara förut. Utan där har man sagt att ni måste få de 
resurser ni behöver. Det är ju bara så…. Nu när det stramas åt kommer andra 
kompetenser hos personalen fram. Då känns det jättekul. Det blir en utmaning 
att försöka se till att nu ska vi samverka mer… För när allting serveras, behöver 
man ju inte tänka, då är det bara att peka” (Skolledare 4) 
 
 
”Vi har ingen dyr verksamhet, vår är bland de billigaste i Sverige. Men det har 
ju inget med att göra att jag försöker göra den billig utan det är så att jag inte får 
mer resurser och då hittar jag på alla möjliga sätt att samverka för att hitta möj-
ligheter för eleverna att få upplevelser ändå” (Skolledare 2) 
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Även om resurserna överlag, framförallt gällande personaltäthet, anses vara goda finns det en 
viktig resursaspekt som är mindre väl tillgodosedd för några av gymnasiesärskolorna: 
 

”Jag tycker att vi har bra resurser men inte speciellt bra lokaler. Dom är för små 
och är ofta inte anpassade och ändamålsenliga” (Skolledare 1) 

 
Lokalfrågan återkommer i flera intervjuer, framförallt som ett hinder för sociala relationer och 
socialt samspel med andra elever1.  
 
I två kommuner har man en samlad särskoleorganisation för obligatoriska särskolan och gym-
nasiesärskolan vilket man ser som en fördel eftersom det innebär en ökad flexibilitet när det 
gäller att fördela resurserna mellan verksamhetens olika delar.  
 

”Jag tycker att vi har bra förutsättningar. Vi har liksom en stor flexibilitet. Efter-
som vi är en egen organisation, en egen avdelning, så för vi resurser mellan de 
olika, dit dom behövs mest” (Skolledare 3) 
 

I en kommun har man ett gymnasieförbund där även gymnasiesärskolan ingår. Där, liksom i 
övriga kommuner, finns ett gemensamt budgetansvar och en gemensam organisation för all 
gymnasiesärskoleverksamhet även om verksamheten i en del fall är förlagd på olika skolor 
och med ledningsansvaret fördelat mellan olika skolledare.  
 

”Alltså vi har en enda penningpåse i kommunen för hela gymnasiesärskolan. 
Förut fördelades pengarna till respektive skola och då behölls ju dom där. Och 
det var inte lätt att flytta någon resurs mellan skolorna. Det var ju väldigt märk-
ligt därför det kan ju hända saker hela tiden, att elever flyttar mellan och så. Så 
nu är det mycket mera flexibelt…. Det är ju samma pengar. Vi är väldigt fria i 
det och personalen far ju runt också och det är jättebra….Det är ett erfarenhets-
utbyte och lärande som är fantastiskt” (Skolledare 4) 

 
En resursfråga som inte kommenteras under intervjuerna handlar om resurstilldelningen mel-
lan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Däremot finns synpunkter på en annan ekono-
misk fråga, den som rör fördelningen av resurser inom gymnasiesärskolan. Här reflekterar 
några skolledare om fördelningen mellan det individuella och de nationella programmen och 
dess elever. 

 
”Det vi har på de individuella programmen och det vi inte har på de nationella 
programmen, det är ju ett större antal assistenter. Och det har vi med automatik 
eftersom vi har mycket större problem. Däremot är det väl så att utav kuratorsre-
sursen, skolsköterskeresursen och studie- och yrkesvägledarresursen så ligger 
det mer på det nationella naturligtvis. (Skolledare 1) 

 
”Jag tänker på hur fördelningen av resurser ser ut (mellan nationella och indivi-
duella programmet). För mig är det så självklart som skolledare att den här ele-
ven (individuella programmet) behöver det här alltså, dom behöver alla de här 
stöden för att kunna klara sig i vardagen. Men den här eleven (nationella pro-
grammet) som ska ut då tillsammans med en stor del av eleverna (i gymnasie-

                                                 
1 Se vidare under Socialt samspel 
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skolan) …. behöver stora resurser för att få ett skyddsnät för att själv kunna göra 
de rätta valen och så vidare” (Skolledare 5)  

 
En konkurrens uppstår mellan olika gruppers behov. Dels de behov som uppstår i relation till 
den aktuella skolsituationen, dels de behov av resurser som avser att förebygga problem läng-
re fram. Citaten ovan visar på att resursfördelningen i första hand tar sikte på att fördela resur-
serna efter de aktuella behoven, där individuella programmets elever på grund av svårare 
funktionsnedsättningar får större tilldelning. Detta innebär dock att elever med lindrigare 
funktionsnedsättningar får mindre resurser även om de bedöms behöva mycket stöd för att på 
sikt klara av att hävda sig i ett, enligt skolledarna, mer konkurrensutsatt vuxenliv. 
 
Även resursfördelningen inom det individuella programmet diskuteras i intervjuerna.  
Resurserna går enligt skolledarna i första hand till dem som bedöms ha störst behov vilket ses 
som logiskt och riktigt samtidigt som det innebär att de som har något mindre svårigheter inte 
alltid får tillräckligt stöd för att lyfta sin kompetens ytterligare.  
 

”Vi skulle kunna ge mera individuell hjälp när det gäller något speciellt behov. 
Vi tillgodoser deras behov till en viss nivå…Om det är någon som är väldigt bra 
på något, så är vi inte lika snabba på att sätta in resurser och hjälpa till att lyfta 
just den kompetensen” (Skolledare 4) 

  

Individuella programmets elever 
De flesta skolledare uppger att så gott som alla elever som kommer till gymnasiesärskolans 
individuella program har gått i träningsskola tidigare, men det finns också exempel på elever 
som har sin bakgrund i grundsärskolan. I en av kommunerna ger skolledaren uttryck för att 
det inte är någon självklarhet längre att eleverna tidigare gått i träningsskolan. Skolledaren ser 
också att det finns problem bland de elever som kunskapsmässigt hör hemma på individuella 
programmet men där de själva alternativt deras föräldrar inte vill att de ska ingå i den grup-
pen. Enligt skolledaren beror detta på en identifikationsproblematik, som för en del elever blir 
besvärlig. De identifierar sig inte med de elever som har mer omfattande eller grava, och inte 
minst synliga, funktionsnedsättningar. När den typen av situationer uppstår försöker man hitta 
andra individuella lösningar för eleverna. Ytterligare en kommun, där skolledaren uppger er-
farenheter av liknande identitetsproblematik, är den kommun som för närvarande enbart har 
två elever inom gymnasiesärskolans individuella program.  
 
Det låga elevantalet beror enligt skolledaren framförallt på att den verksamheten som idag 
bedrivs, avseende gymnasiesärskolans individuella program, är helt segregerad och inte ingår 
i något annat skolsammanhang, varför man haft stora svårigheter att motivera och rekrytera 
elever dit. Många föräldrar har istället valt att placera sina ungdomar i någon av grannkom-
munerna. Det är också anledningen till att det idag inte finns någon regelrätt yrkestränings-
verksamhet utan enbart verksamhetsträning. De fyra elever, som enligt gymnasiesärskoleper-
sonalen borde ha gått inom yrkesträningen, som idag går specialutformat program läser emel-
lertid enligt både nationella programmets och yrkesträningens kursmål. Till hösten kommer 
emellertid fler elever att börja inom gymnasiesärskolans individuella program, men då på den 
enheten där övriga gymnasieskolan är lokaliserad, inklusive gymnasiesärskolans specialut-
formade program. Det bedöms kunna få positiva effekter för samverkan med gymnasieskolan 
men också ställa till lokalmässiga problem med många omflyttningar. Det finns också en oro 
för att det kan bli problematiskt för elever med grava funktionsnedsättningar: 
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”De med stora bekymmer med sitt sociala samspel behöver kanske fortfarande 
vara med i sammanhanget självklart, men kanske kräver de en möjlighet att kun-
na stänga dörren och inte ha en genomströmning av en massa elever” (Skolleda-
re 6)   

 
På frågan om hur man i respektive kommun avgör vilket program och vilken inriktning ele-
verna ska tillhöra/gå visar svaren att det finns elever som befinner sig i gränslandet mellan till 
exempel nationella och individuella programmet eller mellan verksamhetsträning och yrkes-
träning. Gränsen mellan de olika programmen och mellan de olika inriktningarna är enligt 
skolledarna svår att dra och det finns alltid elever som i bedömningen passar i flera av inrikt-
ningarna eller hamnar mitt emellan, vilket skolledarna bland annat uttrycker så här: 
 

”Den (gränsen) är flytande för oss” (Skolledare 1) 
 

”Det är inte enkelt. Man får titta på den totala bilden och det vi anser” (Skolle-
dare 6) 

 
”Det är ett bekymmer. Men de gör prao hos oss, det kan vara en vecka eller två, 
och då försöker personalen avgöra var eleven skulle ha störst utbyte att vara” 
(Skolledare 4) 

 
Beslutet om programtillhörighet ligger på skolledaren men skolledaren är beroende av andra 
personalgruppers bedömningar, vilket bland annat framgår i nedanstående citat: 
 

”Det har ju varit väldigt mycket att studie- och yrkesvägledaren på grundskolan 
har varit starka och sagt att du ska på det nationella programmet… Vi låter alltid 
eleven få en praktik på det andra programmet. Och sen får man prata, var passar 
du bäst, var tycker du att du känner dig mest hemma? Jag tycker inte om att 
skolledaren går in och säger hur det ska vara” (Skolledare 2) 

 
Då det av skolledarna, avseende en del elever, upplevs som ett svårt beslut att fatta kan det 
innebära att eleverna börjar inom en inriktning men senare byter om det visar sig att det blev 
fel.  
 
En skolledare uttrycker att det är mycket tveksamt om det är skolledare som ska ta det beslu-
tet som ett myndighetsbeslut, som enligt skollagen kan gå emot vårdnadshavarnas önskemål. 
Denna skolledare uppger att hon aldrig skulle ta och aldrig har tagit ett beslut mot vårdnads-
havares och elevers vilja. Enligt intervjuerna förefaller underlaget för placeringsbeslut i hög 
grad bygga på personalens bedömningar, det vill säga både överlämnande och mottagande 
personal efter att eleverna gjort praktik i verksamheten.  
 
Sammantaget ger intervjuerna flera olika aspekter på svårigheter att bedöma vilket program 
och vilken inriktning elever ska gå. En handlar om svårigheterna att göra en fullständig hel-
hetsbedömning av elevers färdigheter, en om svårigheter att följa elevers (och föräldrars) öns-
kemål och en om otydlighet vad gäller de olika inriktningarnas innehåll. 
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Pedagogiska aspekter 
Att särskolan är en egen skolform medför bland annat att det krävs särskilda utredningar och 
beslut angående mottagande i särskolan. Detta får också pedagogiska implikationer som vilka 
pedagogiska arbetssätt som gagnar elever med olika förutsättningar för lärande och hur skolan 
kan hantera frågan om särskoletillhörighet. En av skolledarna pekar på det i sitt svar på frågan 
om den pedagogiska kvaliteten i det individuella programmet: 
 

”Jag vill att eleverna ska få lov att ha sina behov. Vi ska göra tydliga utredning-
ar, det är inte fråga om att vi ska låtsas att de är bättre än de är men vi ska försö-
ka undvika ordet särskola eller gymnasiesärskola. Alla föräldrar som skriver in 
sina elever i särskolan ska veta vad det handlar om, dom ska göra ett val utifrån 
en ordentlig information. Men sen tycker jag att precis som med min höftopera-
tion, inte springer jag och talar om för alla att jag är höftopererad, utan jag för-
söker dölja det så mycket jag kan. Jag tränar på att gå ordentligt och så. Och det 
måste ju vara likadant för alla människor, att inte springer man och talar om det 
och måste skylta med det överallt. Det är därför vi har valt att kalla det för 4-
åriga (nationella och individuella) programmet för det är mycket lättare för ung-
domarna att säga, det stämplar dom inte på samma sätt. Sen kan man säga, men 
det kommer också att bli ett fult ord och det kommer det att bli för sådana är vi 
människor men då får vi väl hitta på något nytt. Vi lever ju i en föränderlig 
värld” (Skolledare 2) 

  
I tre av de sex kommunerna undviker man medvetet att använda särskolebeteckningen utan 
kallar istället programmen 4-åriga individuella eller nationella programmen. Motiven för detta 
är framförallt att eleverna uttryckligen vill slippa den stämpling som de upplever att särskole-
tillhörigheten medför.  
   
Trots att flertalet av eleverna som får sin utbildning inom gymnasiesärskolans individuella 
program tidigare gått i träningsskola finns det inte någon tydlig och självklar koppling mellan 
träningsskolan och yrkesträningen. En av skolledarna lyfter just den problematiken att man i 
träningsskolan läser ämnesområden, indelade på samma sätt som inom verksamhetsträningen, 
medan man läser kurser (ämnen) såsom exempelvis svenska inom grundsärskola och yrkes-
träning vilket innebär helt nya förutsättningar för en del elever när de kommer till gymnasie-
särskolan alternativt byter från verksamhetsträning till yrkesträning eller vice versa.  
 
Angående ämnesområdena inom verksamhetsträningen är skolledarna överlag positivt inställ-
da och en del menar att de skulle fungera utmärkt som utgångspunkt även för eleverna inom 
yrkesträningen, vilket de ju också gör på en del håll då eleverna läser enligt båda inriktningar-
na även om de formellt sett tillhör den ena eller andra. 
 

”Det är bra beskrivet, och när vi satt och tittade, en av programledarna på yrkes-
träningen och jag så sa vi; det är så himla bra beskrivet det här egentligen för 
man skulle kunna ta stora bitar av det och föra över till yrkesträningen för det är 
precis det här som våra elever på yrkesträningen också behöver” (Skolledare 1) 

 
Kursmålens koppling till den faktiska verksamheten är dock inte alltid så tydlig vilket delvis 
beror på att de formuleringar som görs skapar ett utrymme som gör att man, som en skolleda-
re utrycker det, kan ”komma undan” med nästan vad som helst. 
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”Alltså kopplingen till kunskapsmålen är låga tror jag generellt. Men om man 
tittar på syftet med programmet då tycker jag att man är rätt på det. Jag känner 
mig trygg med att man arbetar med de rätta syftena… Min egen uppfattning är 
att kopplingen till styrdokumenten när det gäller ämnena är låg. (Skolledare 5) 

 
En annan skolledare menar emellertid att just öppenheten i kursmålsbeskrivningarna är bra 
eftersom det skapar ett utrymme för pedagogerna att anpassa undervisningen för varje enskild 
elev. Nedanstående citat speglar ytterligare synpunkter gällande ämnesområdena inom verk-
samhetsträningen. 
 

”Jag tycker att det är väldigt bra, är en väldigt bra beskrivning och ger en öp-
penhet för den som är pedagogiskt ansvarig att välja rätt för varje elev. Jag tyck-
er att den är perfekt” (Skolledare 3) 

 
En skolledare som också menar att ämnesområdena i sig är bra är emellertid av uppfattningen 
att det behövs tydligare koppling till skolämnen för att veta vilken kompetens och utbildning 
som ska krävas vid anställande av pedagoger som ska undervisa inom de olika ämnesområde-
na. Vidare menar samma skolledare att det skulle behövas tydligare gränser mellan några av 
ämnesområdena. 
 

”Det får bli tydligare på framförallt mellan vardagsaktiviteter och verklighets-
uppfattning” (Skolledare 5) 

 
Elevernas individuella utvecklingsplan (IUP) lyfts upp som ett viktigt dokument, bland samt-
liga skolledare. Dokumentet styr i hög grad innehållet i elevernas utbildning tillsammans med 
individuella studieplaner, vilket till exempel innebär att kurser från olika inriktningar kan bli 
aktuella för enskilda elever. Det säger emellertid inget om i vilken utsträckning de praktiska, 
konkreta uppgifterna faktiskt har en tydlig koppling till kursmålen. Flera skolledare uppger att 
det är något man behöver arbeta med kontinuerligt. En av skolledarna menar att personalen 
tidigare mest gjorde sådant som de hade lust med för dagen. Sen hon kom dit som skolledare 
har hon dock gett dem ett tydligt uppdrag att arbeta utifrån kursplanerna.  
 
I intervjuerna pratar skolledarna om individualisering som den yttersta vägen till framgång, 
det räcker inte med att individualisera lite och/eller ibland. 
 

”Det jag är extra nöjd med är vår vilja att individualisera, att försöka se varje in-
divids förutsättning och utifrån det jobba för att den ska få ett jobb…. Du får 
inte klumpa ihop individerna i stort, och sedan individualisera lite grann. Utan 
det ska vara för den här individen så långt det någonsin är möjligt.”  
(Skolledare 1) 

 
Överlag tror inte skolledarna att individualisering har några negativa effekter. En skolledare 
menar att han inte kan se att en utbredd individualisering sker på bekostnad av annat, åtmin-
stone inte så länge man utgår från de, som han menar, grundläggande principerna om trivsel 
och trygghet samtidigt som man hela tiden ingår i ett socialt sammanhang med ”kontakter åt 
alla håll och kanter”. En annan av skolledarna menar dock att det kan finnas en risk att perso-
nalens bedömning bygger på att de inte tror att eleven klarar olika uppgifter och därmed pla-
nerar man för något enklare vilket i en del fall också underlättar personalens egen situation. 
Kopplat till risken att personalen underskattar elevernas förmågor lyfter en av skolledarna, 
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som också betonar vikten av individualisering, även förväntningarnas betydelse för att perso-
ner utvecklas. 
 

”Ja alltså, det är den största framgångsfaktorn, alltså förväntansperspektivet på 
uppnådda resultat” (Skolledare 5)  

 
Flera skolledare återkommer till problematiken gällande indelning i olika grupper (program 
och inriktningar) vilket riskerar att bestämma förväntningarna på de elever som ingår i en viss 
grupp. En sådan uppdelning, som exempelvis verksamhets- och yrkesträning innebär, är enligt 
några skolledare problematisk: 
 

”Överhuvudtaget att dela in i fack, nånstans måste man ju göra det, då måste 
man ju leva upp till det. Det är ju inte så klockrent att man är sån… det blir svårt 
att göra indelningen, vem ska vara var?” (Skolledare 6)  

 
Skolledaren ovan jämför med gymnasieskolan där man, för en del elever utifrån ett åtgärds-
program, gör undantag från vissa ämnen utan att det för övrigt behöver bli så stor sak av det 
medan det i gymnasiesärskolan blir mer drastiskt eftersom man plötsligt ska läsa enligt olika 
kursplaner, ha olika betygssystem etc. Här saknas den flexibilitet som finns inom gymnasie-
skolan. 
 
Den allmänna diskussionen om betyg i skolan finns även inom särskolan. Skolledarna är över-
lag kritiska till betyg inom yrkesträningen och en del är kritiska till betyg inom särskolan 
överhuvudtaget. En skolledare menar att även om personalen genom strävansmålen skapar 
tydliga uppnåendemål för varje enskild elev så upplevs inte de generella betygskriterierna för 
yrkesträningen som relevanta, vilket är en uppfattning hon delar med många andra.  
 

”Det (betyg) tycker jag är trams. Om man ska bedöma en människa så ska det ha 
något syfte med det, det ska leda någon vart” (Skolledare 3) 

 
”Det är inte lätt. Det är jättesvårt… Det vi kan göra är att diskutera väldigt 
mycket personalen emellan, så man har så långt som möjligt samma bedöm-
ningsgrunder när man sätter betyget” (Skolledare 1) 

 
Det skolledarna ger uttryck för är att de framförallt är kritiska mot de regelrätta betygen, i 
nuläget i fråga om G eller VG, som inte säger något om elevens egentliga förmågor.  
 

”Jag kan tänka de här betygen de får alltså G eller VG på yrkesträningen dom 
säger egentligen ingenting. Intygen på verksamhetsträningen säger egentligen 
ingenting heller. Det är ju bara ett intyg att du har gått dom här timmarna. Det 
skulle vara skriftliga omdömen istället, i båda” (Skolledare 4) 

 
Det är enbart en skolledare som är av annan åsikt eftersom hon menar att personalen har svårt 
för att skriva bra omdömen och därför är det mer rättvist med betyg, även om betyg aldrig kan 
bli helt likvärdiga. 
 

”Jag tycker att det ska vara (betyg) för man har ju inte betyg för att sänka någon, 
då har man ju fel värdegrund, utan det är ju också ett sätt att kunna visa att du 
har blivit bättre… Alltså lärarpersonalen har jättesvårt att skriva omdömen och 
då tycker jag att det är bättre med betyg för då är det likvärdigt över hela Sveri-
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ge. Sedan är det klart att om du tar en elev som har gått här hos mig eller en som 
har gått någon annanstans i så blir det ändå inte likvärdigt för betyg är inte lik-
värdiga” (Skolledare 2). 

 
Med tanke på hur betygskriterierna är utformade är inte måluppfyllelse i form av andelen ele-
ver med G att betrakta som ett mått på den pedagogiska kvaliteten. Skolledarna ger istället 
exempel på enkäter som elever och föräldrar får besvara men också på de interna uppföljning-
arna. I en av kommunerna är, förutom eleverna, assistenterna med och tycker till i de kursut-
värderingar som görs vilket, enligt skolledaren, fungerar som ett viktigt underlag för pedago-
gerna att arbeta vidare med för att utveckla verksamheten.  
 
Skolledarna är överlag väldigt nöjda med den personal de har och menar att de besitter en hög 
kompetens vilket också avspeglar sig i verksamheten. Därmed, enligt skolledarna, inte sagt att 
det inte är viktigt med ständig kompetensutveckling. I en av kommunerna, där man har en 
samlad särskoleorganisation, erbjuds en internutbildning, vilken i första hand riktats till assi-
stenterna. 
 

”Vi har en internutbildning som vi kallar för spetsutbildning. Där har vi utbildat 
först 20 och 20 blir klara till jul. Sedan ska vi köra igång en 20 grupp till, då ska 
vi rikta oss till specialpedagogerna för de har i vissa avseenden kommit i bak-
vattnet nu. Det är många assistenter som är kunnigare än specialpedagogerna 
kring begreppet utvecklingsstörning” (Skolledare 3) 

 
Eleverna inom gymnasiesärskolans individuella program förefaller inte vara på praktik i nå-
gon större utsträckning, framförallt inte elever inom verksamhetsträningen. Det beror enligt 
de intervjuade dels på elevernas förutsättningar men också på att daglig verksamhet, som är 
den sysselsättning som är aktuell efter avslutad skolgång, inte har möjlighet att ta emot ele-
verna på praktik i någon större utsträckning. För elever inom yrkesträningen är praktiken nå-
got mer utbredd men det råder stor variation sett i ett kommunjämförande perspektiv. Några 
av skolledarna menar att det kan bli aktuellt med mer praktik om man ser att en elev har möj-
ligheter att få sysselsättning i någon specifik verksamhet efter skolans slut.  
 
En annan skolledare menar att det är så pass svårt att få tag på bra praktikplatser att de måste 
göra vissa prioriteringar. 
 

”Det är någon i slutklämmen som är det (på praktik)… Men vi har gjort den be-
dömningen nu, arbetslivet kommer inte att vara aktuellt för dem och särskilt som 
vi har svårt med praktikplatser så måste vi prioritera de andra på nationella” 
(Skolledare 2) 

 
En skolledare menar dock att det är alltför många av eleverna från yrkesträningen som ham-
nar inom daglig verksamhet, elever som egentligen har förmågor som gör att de kan klara av 
andra typer av mer vanliga arbeten.  
 

”…en för stor del (på daglig verksamhet) och det har jag problem med…det är 
studie- och yrkesvägledarna som har en väldigt stor roll” (Skolledare 5) 

 
För den absoluta majoriteten av eleverna som gått på individuella programmet är det daglig 
verksamhet som blir aktuell efter avslutad skolgång. Flera av skolledarna menar att det finns 
ett behov av ett ökat samarbete med andra aktörer för att öka anställningsbarheten och möj-
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ligheterna för lönearbete. På en del håll finns redan, till viss del, fungerande nätverk mellan 
olika aktörer med gymnasiesärskolan som den drivande parten. 
 

”Vi har ett nätverk som består av arbetsförmedlingen, försäkringskassan, ar-
betsmarknadsenheten, socialförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen med LSS 
och daglig verksamhet, skolan och vuxenhabiliteringen. Sedan försöker vi lotsa 
ut dem på ett sådant sätt att när dom går här så ser vi att kanske försäkringskas-
san och skolan som får fortsätta jobba med den här, så att dom inte hamnar mel-
lan stolarna…Det var vi på skolan som startade detta…Ibland känns det som att 
det bara är skolan som slåss för dem på något sätt. Vi måste få med alla andra” 
(Skolledare 1) 

 
Skolledaren ovan menar vidare att en arbetscoach skulle kunna fungera som överbryggande 
funktion mellan gymnasiesärskola och arbetsliv. Det är något som idag i stor utsträckning 
saknas för denna grupp. 

 

Samverkan mellan och inom skolformerna 
Det samarbete som finns mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan sker, enligt flera av 
skolledarna, i alltför hög grad utifrån gymnasiesärskolans initiativ. Samverkan ses av gymna-
sieskolan som något som ligger i gymnasiesärskolans intresse och därför är det också gymna-
siesärskolan som får driva den typen av frågor. En av skolledarna menar att det händer att de 
efterfrågas i vissa sammanhang men hon menar att det är viktigt att då markera att de inte är 
intresserade av att göra uppgifter som ingen annan vill ha och som ”blir över” utan det ska 
vara sådant som de kan göra tillsammans med eleverna på gymnasieskolan. Även om hon 
menar att det går framåt går det alltför långsamt. 
 

”Nu börjar vi vara lite otåliga därför att vi tycker att intresset från gymnasiet 
sida är för lågt. Vi menar att vi ju alla har ett gemensamt ansvar för våra ung-
domar och i synnerhet för ungdomar i behov av särskilt stöd. Jag saknar ett en-
gagemang . Det finns hos vissa, visst gör det det, men det kanske skulle vara 
mer tydligt uppifrån högsta ledningen” (Skolledare 4)  

 
Samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan kan ses på flera nivåer. Det hand-
lar om samarbete på elevnivå, personalnivå, ledningsnivå och organisationsnivå. Skolledarna 
gör i intervjuerna ingen tydlig skillnad mellan de olika nivåerna. Däremot utvecklar de reso-
nemangen kring samarbetet mellan de olika programmen, inom gymnasiesärskolan. Det råder 
en del funderingar kring det som en skolledare kallar ”den interna inkluderingsproblemati-
ken”, det vill säga ambitionen att elever från gymnasiesärskolans olika program ska mötas. Ett 
utökat samarbetet mellan de olika programmen och inriktningarna inom gymnasiesärskolan 
skapar inte enbart möjligheter för enskilda elever utan också problem mellan olika elevgrup-
per. Detta eftersom det finns elever inom de nationella och specialutformade programmen 
som motsätter sig ett samarbete med elever på de individuella programmen och därmed de 
elever som har större svårigheter än vad de själva har.  
 

”Tanken har varit; är det lättare för dom med grava funktionshinder att finnas i 
en miljö där man inte några funktionshinder, inne på gymnasieskolan för att ac-
ceptansen är så mycket större? Än att dom eleverna finns i vår verksamhet där 
acceptansen för funktionshinder är mycket mindre…?” (Skolledare 6) 
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En del skolledare menar att det finns en logik i att det faktiskt är på det viset, det vill säga att 
elever med lindrigare funktionsnedsättningar inte vill umgås med de med mer omfattande 
funktionsnedsättningar, men ett par av skolledarna menar att så länge man inte löst det här 
internt kan man heller inte kräva att övriga gymnasieskolan ska vara bra på samverkan. En 
annan av skolledarna ger uttryck för att det är elever inom gymnasiesärskolans nationella pro-
gram som har svårt med acceptansen av sitt eget funktionshinder, som också har svårt att ac-
ceptera eleverna inom individuella programmet medan gymnasieskolans elever kan visa om-
sorg om de elever som har stora uttalade svårigheter. Därmed inte sagt, enligt skolledaren, att 
de här eleverna enbart skapar relationer som är kamratliga och omsorgstagande. Erfarenheten 
är, som framgår i citatet nedan, att det behövs en viss distansering eller ett visst avstånd i grad 
av svårigheter för att det ska förekomma denna typ av relation.  
 

”De 3-åriga nationella programmen tar hand om yrkesträningseleverna. Det är 
positivt, de vill hjälpa dem på alla sätt. Där går det bra för de kan i sin tur slå på 
de 4-åriga nationella. Det är ju tyvärr så” (Skolledare 1) 

 
En skolledare menar att eleverna inom gymnasiesärskolans nationella program strävar mot 
”vanliga” gymnasieskolan och har svårt för att sammanblandas med elever från exempelvis 
yrkesträningen. Men hon menar att det också har visat sig åt andra hållet då man försökt sig 
på samarbete mellan elever på gymnasieskolans individuella program och gymnasiesärskolans 
nationella program.  
 

”Eleverna i privgruppen (gymnasieskolans programinriktat individuellt val), 
dom som inte är inskrivna i särskolan, har haft stora svårigheter att hantera våra 
elever, därför att det är för nära. Dom är ju livrädda för att det ska visa sig att 
dom har en utvecklingsstörning…”och så går jag i samma klass som…ja det 
finns flera som har det” (en utvecklingsstörning). Det blir jobbigt för dem. Allt-
så det handlar om deras identitet och hur ska de hantera det?” (Skolledare 4) 

 
Ytterligare en skolledare ger uttryck för att de här elevgrupperna ligger väldigt nära varandra 
på ett flertal olika sätt.  
 

”Om du blandar det 3-åriga IV-programmet (på gymnasieskolan) och nationella 
särskolan och så låter du de eleverna vara såhär (tillsammans) ett tag, så har jag 
känslan av när man grupperar dem sen så skulle hälften av dem komma dit och 
tvärtom…” (Skolledare 1) 

 
En av skolledarna menar att problemet i hög grad hänger samman med den identitetsproble-
matik som särskoletillhörigheten i en del fall leder till för elever i särskolan men hon tror inte 
att det är ett problem som kommer att vara lika utbrett när man väl har ”rätt” elever i särsko-
lan. 
 

”Alltså nu är det inget vetenskapligt men det är den gruppen som har absolut 
svårast att hantera när det blir alltför avvikande. Men det ska jag säga att de som 
upplever detta som identitetskränkande det är flickor, alltså och dom kommer 
inte att återfinnas i särskolan framöver…jag tror inte att man kommer att jobba 
för att dom eleverna ska tillhöra den här skolformen” (Skolledare 5) 
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En annan av skolledarna menar att hela den här problematiken kräver attitydförändringar från 
i första hand de vuxnas sida eftersom det inte går att ställa de kraven på ungdomarna om det 
inte genomsyrar hela verksamheten, inklusive övriga gymnasieskolan, uppifrån och ner, då 
det handlar om trovärdigheten i den kultur som råder på skolan. 
 

Sociala relationer 
När det gäller möjligheterna för eleverna att ingå i olika sociala sammanhang ser de organisa-
toriska förutsättningarna olika ut. I en av kommunerna är gymnasiesärskolans individuella 
program lokalmässigt förlagd på en grundskola vilket skolledaren själv är mycket kritisk mot. 
Det har gjorts utredningar för att finna möjligheter till att flytta verksamheten eftersom ele-
verna anses behöva ingå i ett mer ”vuxet” sammanhang, dock utan framgång. 
 

”Det jag kan säga som jag direkt kan se att man identifierar sig med vuxenska-
pet på ett annat sätt tror jag om man omges av vuxna elever, så att jag är inte 
stolt över denna placering” (Skolledare 5) 

 
Det finns dock tillfällen då gymnasiesärskolan samverkar med grundskolan genom exempel-
vis läsecirklar. På flera av skolorna är det gymnasiesärskolans elever som ansvarar för hela 
skolans cafeteria, vilket innebär att det sker möten mellan eleverna från de olika skolformerna 
där. Vad mötena har för innehåll och kvalitet framgår dock inte.  
 
Flera av skolledarna lyfter fram de här elevmötena i cafeterian, i matsalen eller i biblioteket, 
men huruvida det är fråga om social interaktion eller om det snarare handlar om att man ”pas-
serar” varandra funderar en av skolledarna över. 
 

”…där är ju ett socialt möte, biblioteket är ju också ett, men jag skulle vilja ha 
det mer organiserat så man verkligen fick någon man kunde prata med för det 
gör man inte. Man ser, men man kommer inte så långt och det tycker jag är 
synd” (Skolledare 2) 

 
På flera av skolorna har eleverna från gymnasiesärskolans nationella och individuella program 
sina egna, från gymnasieskolan avskilda, lokaler. I flera fall är gymnasiesärskolan belägen i 
en egen skolbyggnad, dock i anslutning till övriga gymnasiet. Att vara i en egen skolbyggnad 
har enligt skolledarna effekter på möjligheterna till socialt samspel mellan gymnasiesärsko-
lans och gymnasieskolans elever, men också särskolepersonalens inställning spelar roll. 
 

”Alltså, vi måste våga släppa eleverna. Vi måste våga tro att de kan mer än vi 
tror att de kan. Då tror jag inte att det är några problem. Då tar de för sig men vi 
måste ge dom förutsättningarna, ge dom möjligheterna, stötta dom i början kan-
ske” (Skolledare 1) 

 
I en kommun är verksamhetsträningen belägen i lokaler som delvis delas med daglig verk-
samhet, flera kilometer från gymnasieskolans lokaler, vilket skolledaren är mycket kritisk 
mot. Kritiken handlar inte om lokalerna i sig, som är väl anpassade efter de behov som ele-
verna har, utan just placeringen som innebär att verksamhetsträningens elever inte ingår i nå-
got större skolsammanhang. Övriga elever inom gymnasiesärskolan i samma kommun har 
också egna lokaler, dock i direkt anslutning till övriga gymnasieskolan.  
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”Mest missnöjd är jag med placeringen av verksamhetsträningen, absolut” 
(Skolledare 6) 

 
På en av skolorna, där gymnasiesärskolan finns i samma skolbyggnader som gymnasieskolan, 
äter inte eleverna som tillhör gymnasiesärskolans individuella program tillsammans med öv-
riga elever på skolan. Skolledaren menar att individuella programmets elever behöver lugn 
och ro varför de sitter i cafeterian som är belägen vägg i vägg (med glasfönster som avskiljer) 
med matsalen. Att eleverna behöver lugn och ro i matsituationen visar sig emellertid inte vara 
den enda anledningen till avskiljandet. 
 

”Så finns det några elever som dreglar lite när de äter och de tycker andra natio-
nella elever är otäckt. Därför har vi sagt att det är bra om vi kan få lugn och ro 
med våra elever” (Skolledare 1) 

 
Som viss kompensation för den segregerade måltidssituationen menar skolledaren att det är 
många elever, och personal, från gymnasieskolan som besöker det café som eleverna på gym-
nasiesärskolans individuella program driver. Då befinner gymnasieskolans elever sig där på 
de villkor som är anpassade efter särskoleeleverna.  
 
En av skolledarna menar att ”dosen” av sociala möten för en del elever nästintill kan bli allt-
för stor eftersom eleverna för det första ingår i ett ”eget” sammanhang” med andra elever och 
kamrater och dessutom många vuxna. Deras lokaler är dessutom belägna vägg i vägg med 
caféet vilket innebär att där ständigt är ett flöde av elever som passerar. På den här skolan 
uppehåller sig vidare eleverna från gymnasiesärskolans specialutformade program ofta, under 
rasterna, i samma lokaler som eleverna inom yrkesträningen vilket innebär att de ofta också 
samspråkar med varandra. Det finns emellertid andra elevgrupper inom gymnasiesärskolan på 
samma skola som har ett mycket begränsat utbyte med andra vilket skolledaren är kritisk mot.  
 

”Det finns en risk att bli för speciell, som jag tycker att jag möter. Det handlar ju 
om att man lever i sin egen bubbla för mycket. Att man inte möter andra ung-
domar på gymnasiet, man ser bara sin egen lilla grupp, man blir alltså för rela-
tionsinriktad i verksamheten, man ska ha trevligt tillsammans. Det finns en risk 
för det” (Skolledare 3)  

 
Liksom elevantalet i allmänhet skiljer sig åt mellan de olika kommunerna så skiljer sig grupp-
storlekarna från 2 upp till 14 elever i samma grupp inom det individuella programmet. Skolle-
daren på en av de skolor där de har relativt stora grupper menar, liksom skolledaren i citatet 
ovan, att även de elever som har större svårigheter behöver ett socialt utbyte varför inte alltid 
för små grupper är att föredra.  
 

”Du ska inte sitta med bara två elever, tre elever. Det handlar om att man ska 
kunna umgås tillsammans med många andra” (Skolledare 1) 

 
En nackdel med större grupper anses emellertid vara att de kräver mycket personal och där-
med kan det bli mycket folk i klassrummet. 
 

Behov av förändringar 
Gällande framtida förändringar avseende gymnasiesärskolans individuella program efterfrågar 
skolledarna i första hand flexibilitet. Med det menar de att det inte får finnas några skrivning-
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ar i lagtexten som på något sätt hindrar möjligheterna till individuella lösningar för eleverna. 
Det kan exempelvis handla om vilka kurser som får alternativt inte får erbjudas. En av skolle-
darna menar att det handlar om ett rättighetsperspektiv där elever annars riskerar att exklude-
ras från adekvata delar av utbildningen. En av skolledarna är av uppfattningen att särskolan 
ska erbjudas som ett individuellt alternativ (inom ramen för de nya gymnasiala introduktions-
programmen), vilket är en inriktning som han menar att så många som upp till 10 % av alla 
elever skulle behöva. En annan menar att det vore bra med en ökad tydlighet gällande krav 
om samverkan mellan de olika skolformerna, framförallt bör gymnasieskolan ha ett tydligt 
uttalat ansvar för samarbete med gymnasiesärskolan. Det anses också finnas ett behov för 
många yrkes- och verksamhetsträningselever av en arbetscoach eller annan mer utvecklad 
koppling till livet efter skolan. Vidare finns det önskemål om möjligheter för individuella pro-
grammets elever till eftergymnasial utbildning med stark koppling till yrkesinriktningar.  
 
Skolledarna är som framgått överlag mycket kritiska mot betyg. En av skolledarna lyfter upp 
problemen med att elever som får G i betyg på gymnasiesärskolan inte har rätt till komplette-
rande studier på särvux och inom gymnasiesärskolan har man därför funderat över om de gör 
eleverna en björntjänst genom att ge dem G i betyg, även om de uppfyller de generella be-
tygskriterierna. Detta eftersom det hindrar möjligheterna till senare repetition eller fördjupad 
kunskap som en följd av en ökad mognad hos enskilda individer. Frågan om indelning inom 
individuella programmet är nära förknippat med frågan om betyg, vilka skolledarna inte anser 
är relevanta för programmets elevgrupper. Skolledarna menar att det vore bättre med ett om-
döme som säger mer än betyg gör om vad eleven faktiskt kan.  
 
Vidare menar flera skolledare att det är det grundläggande synsättet gällande den här elev-
gruppen och de allmänna attityderna som behöver utvecklas och förändras. De flesta av dessa 
förändringar innebär inga ökade kostnader för verksamheten (dessutom finns det dem som 
menar att de egentligen har mer än tillräckligt redan och skulle kunna ”slimma” sin organisa-
tion om det skulle behövas, vilket emellertid är en uppfattning som inte delas av alla) utan det 
handlar snarare om andra förutsättningar för gymnasiesärskolan genom ökad flexibilitet. Det 
som skulle komma att bli resurskrävande är att tillgodose det behov som finns gällande kom-
petensutveckling för flera personalgrupper (både inom gymnasiesärskolan och inom gymna-
sieskolan) för att bättre kunna möta alla elevers behov. Ytterligare resurser behövs även för att 
anställa personal som aktivt arbetar för att öka förutsättningarna att få ut eleverna på arbets-
marknaden. En lyckad sådan satsning skulle vara samhällsekonomiskt lönsam enligt skolle-
darna.  
 
En framtidsfråga handlar om behovet av och syftet med indelning i yrkesträning och verk-
samhetsträning. Det förefaller enligt intervjuerna inte vara några tydliga gränser mellan de 
olika indelningarna och ingen skolledare anser att den nuvarande indelningen, och benäm-
ningen, är relevant för framtiden utan man efterfrågar istället ökad flexibilitet. 
 

”Jag tycker inte man ska den indelning därför då har du också satt en etikett och 
jag vill inte det. Av det skälet att med de här grupperna är det så lätt att utifrån 
när man inte känner dom att du är sån och sån. Då tycker jag att det är sådana 
murar vi måste bryta upp i alla sammanhang. Och då vill jag göra det också i 
namnen. Sen kan det vara att det är många elever ändå som har samma och att 
man kan säga att det kunde ju heta yrkesträningen och det kunde ju heta verk-
samhetsträningen. Ja det kunde det ju säkert men då signalerar inte jag att nu är 
den tiden slut när vi talar om för dom vem dom är, vi talar om hur de ska vara 
och vi säger att nu är du sån och sån.” (Skolledare 2) 
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Sammanfattande slutsatser och diskussion 
 
Rapporten bygger på intervjuer med sex skolledare med ansvar för gymnasiesärskolans indi-
viduella program i sex kommuner. Kommunerna är geografiskt spridda och representerar oli-
ka organisatoriska lösningar. Med reservation för det begränsade underlaget kan vissa slutsat-
ser dras. På flera punkter råder samstämmighet mellan skolledarna och på följande områden 
dominerar gemensamma uppfattningar och bedömningar: 

• Gymnasiesärskolans individuella program har i stort de resurser som krävs för en god 
utbildning. Här avser skolledarna i första hand de personalmässiga resurserna. Detta 
innebär att skolledarna i huvudsak menar att gymnasiesärskolans individuella program 
motsvarar elevernas behov men att det finns saker som kan/bör förbättras och utveck-
las. De främsta exemplen är lokalmässig integration och ökad samverkan med gymna-
sieskolan.  

• Lokalernas betydelse för socialt samspel poängteras. Segregerade lokaler utgör i de 
fall det förekommer ett betydande hinder för önskvärda sociala kontakter mellan indi-
viduella programmets elever och andra elever inom den frivilliga utbildningen.  

• Samverkan med gymnasieskolan är otillfredsställande. När den förekommer är det 
nästan uteslutande på gymnasiesärskolans initiativ och det krävs att särskolan tar initi-
ativ och driver på. Här bör gymnasieskolans ansvar för samverkan tydliggöras och 
tydligare mål för samverkan utarbetas. 

• Individualisering och flexibilitet är avgörande för att kunna erbjuda eleverna en indi-
viduellt anpassad och utmanande utbildning. Styrdokument får inte utformas så att de 
hindrar flexibilitet och individualisering. 

• Individuella utvecklingsplaner är ett bra och fungerande instrument för att åstadkom-
ma en individuellt behovsanpassad utbildning. Kopplingen till kursmålen behöver 
emellertid stärkas. 

• Betyg fyller ingen funktion för denna elevgrupp, omdömen är mer relevanta. 
• Godkänt betyg i en kurs på gymnasiesärskolan kan hindra framtida möjligheter till 

studier på särvux.  
• Förväntningarnas betydelse för elevernas utveckling och framgång är betydande. In-

delningen i olika inriktningar riskerar att föra med sig att förväntningar på prestationer 
och utveckling blir för låga. 

• Indelningen i yrkesträning och verksamhetsträning inom det individuella programmet 
är problematisk (liksom fördelningen av elever mellan nationella och individuella pro-
gram) när det gäller att åstadkomma en god utbildning för eleverna. Avgörandet av var 
en elev hör hemma är svårt och enligt skolledarna är gränserna mellan de olika inrikt-
ningarna flytande liksom när det gäller gränsen mellan nationellt och individuellt pro-
gram. 

• Förberedelser inför elevernas vuxenliv försvåras av brist på intresse från samarbets-
partners som Arbetsförmedling och Handikappomsorg. 

• Det politiska intresset på lokal nivå för frågor om gymnasiesärskolan är överlag be-
gränsat. 

 
 
Det svenska systemet med att ha en särskild skolform, särskolan, för elever med utvecklings-
störning blir allt mer ovanligt internationellt sett. Den särskilda skolformen medför med au-
tomatik ett behov av sortering, vilket i sin tur innebär att stort intresse riktas mot att förfina de 
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instrument och utredningar som ska ligga till grund för skolformstillhörighet. Den problema-
tik med gränsdragning som framkommer i skolledarintervjuerna gäller både frågan om vilka 
elever som ska tillhöra särskolan och frågor om vilken utbildningsform inom särskolan som 
ska vara aktuell. Det kan i sammanhanget läggas till att det enligt skolledarna är olyckligt med 
samma begrepp, individuella programmet, inom såväl gymnasieskolan som gymnasiesärsko-
lan. Detta leder till begreppsförvirring. De svårbedömda gränsdragningarna riskerar att leda 
till att intresset fokuseras vid sorteringen mellan och inom skolformerna istället för på elever-
nas behov. Som en av skolledarna uttrycker det: 
 

”I den bästa av alla världar hade denna skolform inte funnits som en egen skol-
form” (Skolledare 5) 

 
Den starka internationella strävan i riktning mot ”en skola för alla” (se exempelvis FN:s kon-
vention för människor med funktionsnedsättning) bygger på idén om en inkluderande skola. 
Som en följd av bland annat den egna skolformen riskerar, vilket framkommer i intervjuerna, 
elever i gymnasiesärskolan att placeras i lokaler som är avskilda från övrig frivillig utbild-
ning. Den fysiska segregeringen tillsammans med gymnasieskolans bristande engagemang för 
samarbete med gymnasiesärskolan försämrar möjligheterna att förverkliga gemensam under-
visning och andra aktiviteter samt begränsar arenorna för socialt samspel mellan elever från 
olika skolformer. Här visar intervjuerna på att samtliga skolledare har tydliga önskemål och 
ambitioner om ett närmare samarbete och mer utvecklade kontakter med gymnasieskolan men 
att detta inte låter sig göras så länge gymnasieskolan inte har ett tydligt samverkansansvar. 
Sett ur gymnasiesärskoleelevernas perspektiv innebär detta att man går miste om stimulerande 
och utvecklande kontakter samtidigt som gymnasieskolans elever på samma sätt undandras 
möjligheter till berikande kontakt med särskolans elever. 
 
Skolledarna gör sammanfattningsvis en positiv bedömning av individuella programmets re-
surser och dess förmåga att ge eleverna en god utbildning. I vilken utsträckning andra berörda 
aktörer, som eleverna, föräldrar och personal, gör samma bedömning kan man utifrån denna 
studie inte uttala sig om. I ett flertal utvärderingar av särskolans verksamhet återkommer till 
exempel kritiken mot särskolan som alltför omsorgsinriktad (Skolverket 1999, 2000, 2001, 
2002 och Skolinspektionen 2010). Bristen på stimulerande kunskapsutmaningar är exempel-
vis återkommande. Detta kan kopplas till skolledarnas uttalanden om förväntningarnas bety-
delse. Här kan vi se ett samband mellan kategoriseringen av elever som tillhöriga särskolan, 
liksom indelningen av elever i olika utbildningsformer, och förväntningar. Det föreligger en 
risk att omgivningen förenklar för sig och förväntar sig att elever som tillhör en viss inriktning 
har vissa förmågor. Att människors utveckling och prestationer är beroende av andras för-
väntningar är ett väl känt faktum och lever man med en funktionsnedsättning riskerar man att 
mötas av lågt ställda förväntningar. I det här aktuella sammanhanget kan, vilket framgår av 
intervjuerna, elevernas kategorisering till exempelvis verksamhetsträning innebära att potenti-
ell utveckling inte uppmärksammas tillräckligt. 
 
Skolledarna framhåller individualisering och flexibilitet som bärande förutsättningar för en 
god utbildning. Detta är lätt att instämma i men det bör också problematiseras. Skolinspektio-
nen (2010) pekar till exempel på att en alltför långt gående individualisering riskerar att leda 
till enskild undervisning. Detta medför att de förutsättningar och fördelar som kollektivt 
lärande innebär riskerar att gå förlorade liksom arenor för sociala relationer.  
 
Några av skolledarna lyfter upp erfarenheter av jämförelser mellan gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan när det gäller personalens ställning. Inom gymnasiesärskolan har det, av flera 



 20 

skäl, ofta funnits större utrymme för personalen att själva bestämma innehåll och upplägg-
ning. Detta har sina fördelar men med liten insyn och dålig uppföljning lämnas fältet fritt för 
verksamheter som inte svarar mot de krav som rimligt kan ställas. Bristen på pedagogiskt le-
darskap inom särskolan är i det perspektivet problematisk (jämför Carlbeckkommittén SOU 
2004:98) 
 
Det finns en enighet bland skolledarna om att betyg inte fyller någon funktion för elevgrup-
perna inom det individuella programmet. Förutom att det är svårt att se nyttan av betyg riske-
rar man även att betygssätta det som är funktionsnedsättningens konsekvenser. De betygskri-
terier som gäller handlar i allt för stor utsträckning om sådant som just är en följd av ett intel-
lektuellt funktionshinder. Anledningen till att särskolan finns är just att intellektuella funk-
tionshinder medför vissa konsekvenser och att de eleverna bedömts behöva en annan under-
visning än elever i andra skolformer. I det perspektivet blir betygssättning och strävan efter 
likhet med gymnasieskolan för de mest funktionshindrade eleverna orimlig. 
 
Enligt skolledarna finns ambitionen att särskolan ska förbereda eleverna för ett så långt som 
möjligt självständigt vuxenliv och skapa förutsättningar för arbete. Här upplevs det som ett 
problem att den självständighetsprocess som startar i skolan inte i tillräcklig utsträckning följs 
upp efter avslutad utbildning. Det kan exempelvis handla om att elever med hjälp av tekniska 
hjälpmedel ökat sin autonomi men där daglig verksamhet inte besitter tillräcklig kompetens 
för att fortsätta den utvecklingen. Avsaknaden av intresserade samarbetspartners som arbets-
förmedling och handikappomsorg utgör ett problem när det gäller att skapa möjligheter till 
sysselsättning efter avslutad skolgång. 
 
Av intervjuerna framkommer även att det poliska intresset för särskolefrågor är bristfälligt. 
Detta ligger i linje med tidigare studier där kommunalpolitikers intresse för och kunskap om 
särskolan konstaterades vara mycket begränsad (Sandén & Tideman 1997).  
   
Den föreliggande studien utgör ett kunskapsbidrag när det gäller gymnasiesärskolans indivi-
duella program. Det saknas tidigare studier på området och de slutsatser som dras här bör ses 
mot bakgrund av det begränsade datamaterialet. Behovet av ytterligare systematiska studier 
när det gäller gymnasiesärskolan har tidigare konstaterats vara stort (SOU 2003:35) och den 
bedömningen gäller fortfarande. 
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Bilaga 
Intervjuguide 
 
 
 
Övergripande intervjuguide för skolledare angående gymnasiesärskolans 
individuella program 
 
 
Inledning 
Ansvarsområde (program, elevantal, antalet anställda etc) 
Erfarenhet av gymnasiesärskola i år 
Beskrivning av kommunens gymnasiesärskola med visst fokus på Individuella programmet 
(antal elever, klasser, personaltäthet – pedagoger och assistenter etc) 
 
Dagens situation 
Hur många elever finns det idag hos er på gymnasiesärskolans IV-program? 
Har du någon uppfattning om deras skolbakgrund? 
Vilka elever blir mottagna på gymnasiesärskolans IV program? 
 
Beskriv i stora drag hur gymnasiesärskolans IV program är utformat idag på er skola? 
Beskriv vad, i er verksamhet idag, som du är nöjd/missnöjd med? 
 
Vad är syftet med yrkesträningen i förhållande till övriga inriktningar? 
Synpunkter gällande de fem ämnesområdena på verksamhetsträningen? 
Hur omsätts de olika strävansmålen till praktisk verksamhet med eleverna? 
 
Vilken typ av intyg/omdömen och/eller betyg är aktuellt för eleverna inom yrkesträningen 
respektive verksamhetsträningen vid avslutad skolgång? Hur hanteras strävansmålen i 
förhållande till betygskriterierna? 
 
Hur bedömer du IV-programmets kvalitet ur ett pedagogiskt perspektiv? 
I vilken utsträckning bedömer du att varje elevs behov tillgodoses genom den utbildning de 
får idag? 
 
Hur bedömer du IV-programmets kvalitet ur ett socialt perspektiv? 
Tillgodoses elevernas behov av sociala relationer inom IV? 
 
Hur ser samverkan med nationella program inom gymnasiesärskolan ut? 
Hur ser samverkan med gymnasieskolan ut? 
 
Vilken är din bedömning av elevernas syn på och värdering av 
gymnasiesärskoletillhörigheten, den pedagogiska verksamheten/undervisningen och de 
sociala relationerna? 
Vilken är din bedömning av föräldrarnas syn på och värdering av gymnasiesärskolans IV 
program? 
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Hur ser du på IV:s förutsättningar i förhållande till de resurser ni har idag? 
Vilka ev. relevanta skillnader och/eller likheter gällande förutsättningar för utformningen av 
IV:s verksamhet ser du i förhållande till gymnasiesärskolans nationella och specialutformade 
program? 
 
Görs det idag någon uppföljning av eleverna från IV efter avslutad skolgång? Om så, vad 
händer? 
 
Vilka möjligheter finns det idag för eleverna att kombinera de olika inriktningarna, 
yrkesträning och verksamhetsträning? 
 
Hur ser du på behovet för elever inom gymnasiesärskolans IV program att kunna läsa kurser 
inom gymnasiesärskolans nationella program? 
 
Vilka möjligheter alternativt begränsningar/problem kan ett ökat samarbete mellan 
gymnasiesärskolans IV, nationella samt specialutformade program leda till? 
 
 
Framtid 
Vilka förbättringar/förändringar är enligt din uppfattning befogade och angelägna ur ett 
pedagogiskt respektive socialt elevperspektiv? 
 
Vilka ev. resursmässiga och ekonomiska konsekvenser skulle de ev. förändringarna få? 
 
Gällande möjligheter för eleverna– vad är mest angeläget, hur bör det utformas? 
 


