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 Syftet är att undersöka gymnasiesärskoleelevers möjligheter att undervisas utanför den 

ordinarie undervisningsgruppen. Detta sker genom intervjuer med skolledare. 

Erfarenheter har visat att det är skillnad på möjligheter till samverkan beroende på om 

du är inskriven inom det individuella programmet eller det nationella programmet.  

 

 I vår studie har vi valt kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats. I 

hermeneutiken är det en tillgång för forskaren att kunna tolka och förstå genom 

förförståelse, känslor och intryck. De teoretiska utgångspunkterna är makt, normalitet, 

avvikelse och stämpling samt integrerings- och inkluderingsbegreppet. Makt finns med i 

alla relationer och vi ser att eleverna i särskolan ”ligger i händerna” på skolledning och 

personal som tolkar elevers vilja och välmående, då de inte alltid har förmågan eller 

makten att uttrycka sin vilja och rättighet.  

 

 Resultatet visar att en utbildning för en elev i särskolan kan se väldigt olika ut beroende 

på i vilken kommun eller skola eleven går. Olikheterna beror bl.a. på fysisk 

organisation, särskolekultur och människosyn. Skolledare som är nya på sin tjänst är 

mer kritiska till särskolans verksamhet och de har viljan att utveckla samverkan. Det 

framkommer att det framförallt har varit, men fortfarande är stora barriärer mellan det 

individuella programmet och det nationella programmet på gymnasiesärskolan. Den 

fysiska organisationen är ett hinder. Det individuella programmet är oftare fysiskt 

segregerat än det nationella programmet. Flertalet skolledare såg att elever i gråzonen 

mellan två program var problematiskt och att placeringar ofta gick på slentrian. Här kan 

rättviseperspektivet och likvärdigheten ifrågasättas då eleverna i gymnasiesärskolan får 

fler möjligheter till samverkan om de går det nationella programmet än om de går det 

individuella programmet. Här sker diskriminering inom gymnasiesärskolan. 
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Tack 
Som forskare är uppgiften att kritiskt granska den verksamhet som studeras. Att 

samtidigt arbeta i den verksamheten som indirekt studeras har varit en tuff uppgift.  Att 

granska och upptäcka orättvisor, fel och brister så nära sig själv kräver styrka att 

fortsätta fokusera på forskandet och skrivandet. Vi har sett hinder i vår egen verksamhet 

tack vare att vi lyft blicken utanför vårt dagliga arbete, till litteratur, forskning och 

empiri.  

 

Att skriva ett arbete är som en vandring, ibland har den varit lätt att vandra, det bara 

rullar på och allt känns bra. Delar av vandringen har varit krokig och tung. Det är då 

skönt att ha en handledare som stöttar och hjälper oss längs vandringen.  

 

Ett stort tack till vår handledare Lena Carlsson som har stöttat oss, gett oss kloka frågor 

och tankar samt hjälpt oss vidare på vägen. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och för alla fantastiska 

diskussioner som har gett oss så mycket energi. 

 

Camilla Sterner och Jennie Helgesson 
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1 Inledning 
Vi är lärare och arbetar på gymnasiesärskolans individuella program. Särskolan är en 

egen skolform och den är för elever som inte anses klara av den vanliga skolans 

kunskapsmål. Det är två olika skolformer, grundsärskolan/gymnasiesärskolan och 

grundskolan/gymnasieskolan. För att en elev ska få bli mottagen i särskolan måste 

eleven ha en utvecklingsstörning (SFS 2010:801). Det innebär att en elev förstår och 

uppfattar omvärlden på ett mer konkret sätt än andra. De har ofta svårigheter i att tolka 

och använda abstrakta symboler men även att planera, kontrollera och bedöma egna 

beteende i olika situationer (SOU 2011:8). Sverige är det enda landet i Norden som har 

en egen skolform för elever med en intellektuell funktionsnedsättning1. När eleven 

placeras i särskolan särskiljs hen ofta från den ordinarie undervisningen och från sina 

tidigare skolkamrater. Det förekommer dock att en elev kan läsa utifrån särskolans 

kursplan, men ha sin fysiska placering i den ordinarie skolan. Detta benämns ofta som 

att eleven är individ-integrerad. Av erfarenhet fungerar det i de tidigare åldrarna men 

senare placeras ofta eleven även fysiskt i särskolan. I likhet med flertalet forskare och 

författare ser vi att det finns en negativ segregering och diskriminering mellan 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (Haug 1998; Persson 2008; Tideman 2000; 

Östlund 2012). Även Karlsudd (2011) påtalar problematiken med att elever sorteras och 

segregeras när de skrivs in i särskolan.  

 

Något som vi inte lika ofta fokuserar eller kanske ens tänker på är att det också kan 

finnas en negativ segregering och diskriminering inom särskolan. Genom nedan 

beskrivna exempel belyses ett dilemma som förekommer inom särskolan.  

 

En elev på individuella programmet (IV) har önskemål om att delta på Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet (RL) på övriga gymnasiet. Mentorer till eleven samtalar med 

lärare på RL och eleven får börja en förmiddag i veckan, med stöd av individuella 

programmets lärare vårterminen 2014. Eleven gör stora framsteg och lärare från båda 

programmen är överens om en fortsättning för eleven även hösten 2014. Detta är även 

önskemål från elev och vårdnadshavare. Hösten 2014 uppstår problem, eleven är inte 

längre välkommen. Det är fler sökande till RL-programmet, elever från 

gymnasiesärskolans nationella program har antagits före elever på individuella 

programmet. Alltså prioriteras elever från gymnasiesärskolans nationella program före 

elever på individuella programmet. 

 

I läroplanen för gymnasiesärskolan beskrivs att: ”Skolan ska sträva efter flexibla 

lösningar, kursutbud och arbetsformer. Samarbetet med de obligatoriska skolformerna 

ska utvecklas liksom samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.” 

(Skolverket 2013, s. 9). Rektor har stort ansvar att utveckla och förverkliga 

intentionerna i skollag och läroplan. I sin profession har rektor makt att välja att arbeta 

för inkludering och elevernas inflytande över sin utbildning. Vidare står det att:  
 

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har 

rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

 utbildningen organiseras så att den så långt det är möjligt anpassas efter elevens 

önskemål och val av kurser. 

 så långt det är möjligt stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i 

utbildningen. (a. a. s. 17-18). 

 

                                                 
1 Föreläsning Östlund 21 04 15 Växjö  
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Här är frågan om elever inom gymnasiesärskolan har samma rättigheter utifrån 

gymnasiesärskolans läroplan eller om elever på särskolans nationella program har större 

rättigheter och möjligheter än elever på särskolans individuella program. Enligt vår 

erfarenhet har elevens placering långt större betydelse än vad vi tänker när olika 

professioner såsom specialpedagoger, lärare, psykologer, rektorer, sorterar eleverna 

mellan gymnasiesärskolans olika program.  

 

Ovan nämnda citat från skollag och läroplan visar på intentionen att varje elev ska få 

möjlighet att läsa de kurser som de har potential till utifrån sina förutsättningar, 

oberoende om de placerats på det individuella eller nationella programmet på särskolan. 

Det ska också vara en intention att samverkan ska ske mellan särskolan och 

grundskolan. Om detta ska fungera så krävs att det finns en psykisk och fysisk 

organisation som vill arbeta för att eleverna ska kunna samverka och läsa de kurser som 

de vill, önskar och kan. Rektor har makt och ansvar att se till att eleverna får läsa de 

kurser som de har förmåga till. Gymnasiesärskolans organisation har stor betydelse för 

möjligheten att förverkliga intentionerna till samverkan och inkludering. Särskolans 

rektor är chef över organisationen och pedagogisk ledare för all personal inom 

särskolan. Det är därför av stor betydelse vilken kunskap- och människosyn som rektorn 

har. Har skolledningen en syn där de anser att avskildhet, trygghet och omsorg främjar 

kunskapsutveckling bäst eller anser de att samlärande i större sammanhang, på mer 

demokratiska grunder främjar elevens kunskapsutveckling? Det har stor betydelse för 

hur särskolan organiseras både i den fysiska miljön och hur undervisningen bedrivs. 

Våra styrdokument är tydliga med att samverkan ska ske inom särskolan och mellan de 

obligatoriska skolformerna. Man kan fundera på om denna finns kunskap och intention 

finns hos skolledarna. 
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2 Bakgrund 
För att få en bakgrund till vår studie, om segregering och diskriminering för elever i 

särskolan, använder vi våra erfarenheter tillsammans med andra forskare och författare 

som problematiserat detsamma i litteratur och forskningsrapporter. Skrivningarna i 

läroplanen trycker på att samverkan ska utvecklas mellan gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan samt mellan programmen på gymnasiesärskolan. I arbetet använder 

vi samverkan som ett brett begrepp. Samverkan innefattar möten mellan elever på olika 

nivåer.    

 

2.1 Historisk tillbakablick   
Foucault (1986) menar att varje samhälle och varje historisk tid definierar sina avvikare 

samt att antalet blir så stort som man vill ha det. För att förstå vad vi gör idag och vart vi 

är på väg så är det av vikt att vi tittar på historien. ”Historien utspelas i nutid, i det 

aktuella skeendet, men skrivs i framtiden då man fått perspektiv på det som ter sig 

svårförklarligt för dem som lever i händelsernas centrum.” (Liljequist 1999, s. 11). 

 

2.1.1 De första stegen mot inkludering                                                                                                                                          

Det är inte längesedan! Så sent som 1968 fick alla elever rättighet att gå i skolan. Även 

de med intellektuell funktionsnedsättning, eller som vi då sa, de sinnesslöa, idioterna 

(Røren 2007). Tidigare hade rektor makten att avgöra om eleven var ”bildbar nog” för 

en skolgång. Inblick i historiken för människor med någon form av 

funktionsnedsättning har samhället fått genom att präster år 1860 blev skyldiga att 

registrera blinda, döva, lytta epileptiker, de sinnesslöa och de sinnessjuka. Under 1800-

talets andra hälft inrättades en rad specialiserade anstalter för olika grupper med 

funktionsnedsättningar Under 1900-talet kom vetenskapen och ärftlighetsläran. Strikt 

åtskillnad av könen, äktenskapsförbud och lag om sterilisering blev resultatet av denna 

”vetenskap”. I 1940 års skolutredning stärks skolans uppgift att differentiera elever. 

Skolans uppgift är nu att utbilda även de avvikande så de kan göra samhällsnytta. 1944 

blev det skolplikt för de ”bildbara sinnesslöa” och som tidigare nämnts, så sent som 

1968 fick alla elever skolplikt (Tideman 2000; Börjesson, 1997).  

 

Under 70-talet tillsatte regeringen en utredning om skolans inre arbete (SIA 1973). 

Utredning medförde en vändning vilket också påverkade synen på elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Det började talas om en skola med 

undervisningssvårigheter istället för elever med inlärningssvårigheter. Det tvetydiga 

uttrycket ”En skola för alla” var ett ständigt uttryck (Haug 1998). 

Salamancadeklarationen (2006) uppmanade alla regeringar att lärarutbildningen skulle 

utformas så att alla lärare var behöriga att undervisa alla elever samt att eleverna skulle 

få sin undervisning ”inom det ordinarie undervisningsväsendet.” (a.a. s. 10). Regeringen 

tillsatte en utredning, Carlbeckkommittén, som skulle utreda särskolans vara eller icke 

vara (SOU 2004:98). 

 

2.1.2 Pendeln svänger 

År 2008 tog regeringen beslutet att särskolan blev kvar som egen skolform och 

Carlbecksutredningen kastades i papperskorgen (SOU: 2004:98). Ungefär hit, i 

historien, ser vi att trenden går mot inkludering. Blev detta en vändning bort från 

integrering och mot en starkare segregering? Det började med att grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan fick en egen läroplan, vilket de inte haft tidigare. För att undervisa 

elever med ”utvecklingsstörning” krävs en speciell utbildning. Vår erfarenhet säger oss 

att särskolor ofta får en egen rektor medan vi tidigare tillhörde samma rektor som övriga 
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skolan. Frågan om pendeln är på väg tillbaka mot en större segregation för människor 

med intellektuella funktionsnedsättningar. Nya skrivningar i skollag och läroplan 

trycker på att samverkan mellan skolformerna ska öka och samverkan inom särskolan 

som skolform ska förbättras. ”Samverkan mellan de obligatoriska skolformerna ska 

utvecklas liksom samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.” 

(Skolverket 2013, s. 9).  

        

2.2 Gymnasiesärskolans struktur 
Gymnasiesärskolan är delad i olika program, nationella program och individuella 

program. På det nationella programmet finns nio olika gymnasieprogram, eleverna läser 

ämnen och de får betyg från A-E. Särskolans nationella program är i sin struktur likt ett 

vanligt gymnasieprogram, dock med den väsentliga skillnaden att eleverna är inskrivna 

i särskolan. Individuella programmet är för elever som inte anses klara det nationella 

programmets kunskapskrav. Här läser eleverna ämnesområden istället för ämnen. På 

individuella programmet får eleverna inte betyg, utan omdömen. Dessa omdömen är 

utifrån två nivåer, grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Det är en stor 

skillnad mellan programmens uppbyggnad och innehåll. Skollagen uttrycker likväl att 

de båda inriktningarna/programmen ska öka sitt samarbete för att eleverna ska kunna 

utvecklas så långt det är möjligt. ”Rektorn får besluta om en elev på ett individuellt 

program ska läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.” (SFS 2010:801, 19 

kap 15§). Här finns flera dilemman som försvårar eller gör det helt omöjligt att 

verkställa skollagen. Lärare har i de olika inriktningarna/programmen olika 

behörighetskrav. Regeringen insåg svårigheten med att få behörig personal i särskolan 

enligt de nya behörighetskraven som ställdes och beslutade att ge dispens till år 2018. 

För att arbeta med elever på det individuella programmet krävs en 

förskollärarutbildning samt en speciallärarutbildning med specialisering 

utvecklingsstörning. För att arbeta på det nationella programmet krävs en 

grundlärarutbildning år 1-6 samt en speciallärarutbildning med specialisering 

utvecklingsstörning.  

 

Genom erfarenheter av den egna verksamhetens organisation samt av studiekollegors 

beskrivningar ser vi att särskolor ibland placeras på geografiskt helt olika platser. Det 

finns särskolor där träningsskolans årskurs 7-9 placeras på en gymnasieskola medan 

jämnåriga i grundsärskolans årskurs 7-9 har sin klass placerad på ett högstadium. Det 

finns särskolor som organiserats så att det individuella programmet placeras intill 

servicehus för äldre, geografiskt långt bort från jämnåriga kamrater på gymnasiets olika 

program2. Att detta inte är helt ovanligt bekräftas också av skolverket3. Daniel Östlund 

(2012) har i sin avhandling studerat träningsskolan och deltagandets villkor. Han 

kommer fram till att elever inom träningsskolan har mycket kontakt med vuxna och då 

mindre kontakt med jämnåriga kamrater. Detta är inte bara segregering utan också 

diskriminering av elever som är placerade i träningsskolan och det individuella 

programmet. Det borde vara alla elevers rätt att få gå i skolan med jämnåriga kamrater 

oavsett funktionsnedsättning. Ytterligare ett dilemma i förhållande till särskolans egen 

indelning och nivågruppering är de svårigheter med bedömningen av elevens 

funktionsnedsättning. Resultatet av utredningen samt den kultur och de normer som 

råder vid den specifika skolan har betydelse för var eleven placeras. Som vi tidigare 

påpekat har detta stor betydelse för elevens vardag både i skolan och i livet efter skolan. 

                                                 
2 Personligt samtal Falkenström & Johansson 20 01 15 Växjö  

3 Telefonsamtal Weidow, 28 05 15 Vetlanda  



  

 

9 
 

I vår profession har vi sett att det varierar från kommun till kommun hur man bedömer 

elevers förmåga att klara utbildningen. Vid samverkan över kommungränser har vi 

noterat, att i en kommun kan elever med större kognitiva funktionsnedsättningar 

placeras på det nationella programmet. I en annan kommun hade eleven placerats på det 

individuella programmet. Utredningar av elevers kognitiva funktionsnedsättningar 

beskriver flera forskare och författare som problematisk, vilket vi utvecklar nedan.  

 

2.3 Makt att avgöra 
Elmeroth (2008) beskriver att det sociala livet som vi lever är ”skiktat längs med flera 

sammanvävda maktordningar.” (a.a. s. 20). Alla tillhör många olika grupper och lever i 

en skärningspunkt mellan dessa olika grupper. Vår identitet både formas och skildras 

beroende på i vilka sammanhang som vi befinner oss i. Vi får bestämda ställningar i 

maktordningen när de olika kategoriseringarna blir sammanvävda. Vi har alla olika 

mycket makt. Människor i socialt gynnade grupper har mer makt än människor i mindre 

socialt gynnade grupper, män och kvinnor har olika mycket makt etc. (a.a.).  

 

För att bli inskriven på särskolan krävs en utredning som består av fyra delar. De fyra 

delarna ska vara medicinsk, social, pedagogisk och psykologisk bedömning. Det är en 

sammanfattande bedömning av dessa fyra delar som ger utslag för elevens ”rättighet” 

att gå i särskolan eller inte. I den psykologiska bedömningen bedöms elevens 

intelligens, IQ. Gränsen för utvecklingsstörd ligger på IQ upp till 704.  Karlsudd (2011) 

skriver att en omskrivning av IQ under 70, likväl kallas skolrelaterad 

funktionsnedsättning. En IQ (intelligenskvot) under 70 brukar vara ett värde som 

markerar den nedre gräns, där personen lämnar gruppen som benämns normala för att 

ingå i den grupp som betecknas utvecklingsstörda. I arbetet använder vi begreppet 

”intellektuell funktionsnedsättning” istället för ”utvecklingsstörning”, då detta är ett 

begrepp som ligger mer rätt i tiden.  

 

”Varhelst två eller flera människor möts öppnas en dörr till maktrelationer, möjligheten 

till någons herravälde över någon annan, att få någon att tänka, tro eller handla som 

denne första någon önskar.” (Liljeqvist 1999, sid. 156). Smedler & Tideman (2009) 

skriver att psykologiska test alltid ska tolkas med försiktighet, och med hänsyn till flera 

olika faktorer. Testet är begränsat och det ger oss en ögonblicksbild av en persons sätt 

att fungera. Testresultatet kan leda till mycket omfattande slutsatser som vi bör vara 

vaksamma inför. Barn är i högre grad kontextberoende och påverkas mer av den 

omgivande miljön. Författarna påtalar vikten av försiktighet med att dra generella 

slutsatser utifrån ett barns testresultat. Utifrån litteratur och föreläsningar har vi förstått 

svårigheten i att bedöma elever som ligger i ”gråzonen” mellan att vara normal eller att 

ha en intellektuell funktionsnedsättning (a.a.). Detta stärker vår erfarenhet som visar att 

placeringar av elever ibland blir felaktiga. Detta kan medföra stora konsekvenser för 

elevens valmöjligheter i yrkeslivet.  

 

Minuer & Tideman (2010) skriver att det är vanligt förekommande att elever på 

gymnasiesärskolans nationella program inte vill samverka och umgås med elever på det 

individuella programmet. Några av de skolledare som intervjuades i deras studie ansåg 

att om inte särskolan kan lösa sin samverkan internt inom särskolan, kan de inte heller 

kräva att övriga gymnasieskolan ska kunna samverka med gymnasiesärskolan. 

Särskolan behöver själva ha en god samverkan mellan program och inriktningar för att 

                                                 
4 Föreläsning Johansson 09-05-14 Växjö  
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sedan kunna arbeta för att samverkan ska ske mellan gymnasieskola/gymnasiesärskola 

och grundskola/grundsärskola. Skolledarna menar att samverkan måste fungera inom 

särskolan innan man kan kräva samverkan med övriga gymnasiet. En skolledare 

uttryckte att eleverna på gymnasiesärskolans nationella program har svårt att acceptera 

sin egna kognitiva funktionsnedsättning, därmed svårt att acceptera elever på det 

individuella programmet (a.a.). 

  

Det finns skillnader i skollagen, beroende på om eleven påbörjat sin utbildning före 

eller efter den 1 juli 2013. En av dem är att eleven och/eller elevens vårdnadshavare har 

fått större inflytande över val av program. Tidigare var det rektors beslut som avgjorde 

vilket program inom gymnasiesärskolan som eleven skulle läsa, nu ligger beslutet hos 

eleven och elevens vårdnadshavare. Rektor beslutar dock fortsättningsvis om en elev 

ska läsa en kombination av ämnen på grundsärskolan/nationella programmet och 

ämnesområden på träningsskolan/individuella programmet (SFS 2010:801). Utifrån 

detta sker också den fysiska placeringen, vilket enligt vår erfarenhet ofta resulterar i en 

nivågruppering och homogena grupper. Håkansson & Sundberg (2012) menar att 

nivågruppering inte är av godo eller någon större framgångsfaktor, ändå är det just det 

som vi ser inom särskolan. Erfarenhet säger oss att det också är av stor vikt att ha en 

skolledning som tydligt visar i vilken riktning som arbetet ska fortgå. Även vilken 

människosyn som ledningen har, är av stor vikt och det genomsyrar beslut som tas i 

skolledningen. Assarson (2007) och Alexandersson (2009) påtalar också att rektors 

människosyn och makt har stor betydelse för särskolans ställning och möjlighet att vara 

delaktig i gymnasieskolan. ”Skolledningens roll att styra och leda arbetet är 

betydelsefull för genomförandet av det konkreta arbetet med eleverna.” (Jakobsson & 

Nilsson 2011, s. 15). I vår profession ser vi att det ofta är tidigare bedömningar och 

placeringar som styr om eleven ska läsa på det individuella eller det nationella 

programmet på gymnasiesärskolan. Vi ser i vår yrkesprofession att det finns elever på 

det individuella programmet som har högre kunskaper och förmågor än elever på det 

nationella programmet. Även här finns en ”gråzon”.   

 

2.3.1 Rektors roll i skolutveckling 

Den pedagogiska verksamheten är en komplex verksamhet, därför krävs det en tydlig 

ledarroll och samverkan för att skapa en skola för alla. Generellt så har rektor 

huvudansvar för att förändra fördelningen av makten mellan skolan och dess 

representanter (Berg & Scherp 2003).  

 
Förbättringsförsök av elevers lärmiljö strandar ofta på att skolors aktuella struktur, med 

sina inbyggda och traditionstyngda lösningar som t.ex. veckoschema och lektionsindelning, 

skapar förhållanden som omöjliggör införandet av lovande innovationer. På samma sätt kan 

lärares och skolledares utvecklingsintentioner hindras av strukturer i skolsystemet. 

           (a.a. s. 282). 

 

De menar vidare att i allt förändringsarbete väljer organisationen vägar mot 

skolutveckling, samtidigt väljs andra vägar bort. Det är av vikt för organisationen att 

lokalisera ett nuläge, ett synsätt och ett mål. Oavsett hur en skola går tillväga när 

verksamheten ska utvecklas och vilket synsätt den utgår från är målet med 

skolutveckling att uppnå bättre resultat vad gäller elevers lärande och utveckling (a.a.). 

En rektor i särskolan kan välja flera olika vägar mot målet. Väljer skolledningen att 

kunskapsutveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning ska ske enbart i 

särskolans många gånger trygga lilla värld, väljer skolledningen samtidigt bort 

demokratiska och humanistiska värden.  
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För att en förändringsprocess i skolan ska bli framgångsrik måste rektor klarar av att 

bemöta motståndet som uppstår när en förändring sker. Det finns alltid personal som 

vill behålla det trygga och invanda och som är motståndare till förändringar (a.a.). Falk-

Lundqvist (2011) menar att om en rektor ska klara av att vända det negativa motståndet 

till positiv energi krävs ödmjukhet inför personalens upplevelser och erfarenheter. Berg 

& Scherp (2003) menar att rektors inflytande har direkt påverkan på elevers 

skolresultat. När rektor leder en förändringsprocess inom skolan är det betydelsefullt att 

personalen är delaktig i utarbetandet och implementeringen av målen. Det är ett stort 

arbete att få all personal att gå samma väg mot målet och att de negativa krafterna vänds 

till positiv energi.  

 

2.4 Särskolans sorterande roll 
I samhället finns ett ”vi och dom” perspektiv. Goffman (2014) beskriver att den 

normala och den stigmatiserade eleven oftast ses mer som olika perspektiv än som 

konkreta personer. Han menar vidare att ”varje samhälle avgör vilka medel som 

kommer till användning för att dela in människor i olika kategorier, samt vilka 

egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna inom varje sådan 

kategori.” (a.a. s. 9). När vi tolkar Goffman ser vi att särskolan är en av vår tids medel 

att dela in människor i kategorier.  Det är av stor betydelse att vi inom särskolan kritiskt 

granskar verksamheten. Frågan är varför och hur elever sorteras. Detta är komplicerat 

och det finns alltid två sidor av samma mynt. Jakobsson och Nilsson (2011) & 

Nordström (2004) beskriver att självförtroendet för elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar skapas bäst genom att de får umgås med ”vanliga barn”. De 

beskriver vidare att dessa elever har behov av att få umgås med likasinnade människor. 

De menar att kraven är mer anpassade och att det sociala umgänget upplevs enklare.  

 

Vem som sorteras, varierar över tid och detta hänger samman med vad samhället anser 

som normalt respektive avvikande. Sortering och segregering kan beskrivas i ett 

kompenserande perspektiv där miljön för eleven ska vara anpassat, individuellt och 

tillrättalagt. Inkludering beskrivs i ett deltagarperspektiv där undervisning ska ske inom 

den ordinarie undervisningen oberoende elevens förutsättningar, intresse och 

prestationsförmåga (Haug 1998). ”Ju mer en individ lierar sig med normala personer, 

desto mer kommer han att uppleva sig själv som icke-stigmatiserad, även om det också 

finns situationer där motsatsen synes vara fallet.” (Goffman 2014, s. 119). 

 

I vår profession ser vi att eleverna på gymnasieskolan i mycket liten utsträckning möter 

elever på gymnasiesärskolans individuella program. Här menar vi att eleverna möts på 

ett djupare plan där eleverna känner varandra med namn samt har lite kunskap om 

varandra som person. ”En segregerad skola förbereder inte för en integrerad 

arbetsmarknad och ett integrerat samhälle. Att förbereda integrering genom segregering 

har aldrig varit en effektiv metod.” (Karlsudd 2011, s. 20). Mineur (2013) har i sin 

studie problematiserat gymnasiesärskolans och gymnasieskolans olika uppdrag för 

samverkan. I gymnasiesärskolans styrdokument står det uttryckligen att samverkan ska 

ske mellan de olika skolformerna, medan detta inte är något uttalat uppdrag i 

gymnasieskolans styrdokument. I de fall det förekom samverkan var det på initiativ av 

gymnasiesärskolans personal, dock var det gymnasieskolans verksamhet som satte 

agendan för samverkan.  

 

Molin (2004) beskriver i sin studie att elever på det individuella programmet äter i 

samma matsal som övriga elever på gymnasiet, men har reserverade bord där de ska 

sitta. Eleverna efterfrågade att sitta tillsammans med övriga elever vid andra bord, men 
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blev nekade av elevassistenterna. Assistenterna upplevde att de förlorade kontrollen 

över matsalssituationen och oroade sig över vad övriga ungdomar skulle tycka om 

eleverna från särskolan skulle sätta sig bredvid dem. Det här anser Molin är en 

maktutövning som personalen gör när eleverna inte får sätta sig var de vill. Detta utgör 

hinder för elevernas delaktighet. Det handlar inte om elevernas förmåga eller 

självständighet utan på den formella strukturen som råder på skolan. Eleverna i 

särskolan har en vilja för en ökad delaktighet på gymnasieskolan, men blir inte hörd.  

Eleverna fogade sig och accepterade motvilligt den rådande strukturen som existerade. 

 

2.5 Delaktighet genom samverkan 
Samverkan och delaktighet kan definieras utifrån olika perspektiv, dels utifrån den 

vuxnes perspektiv och dels utifrån elevperspektiv. Vi kan trots olika perspektiv se 

likheter i de olika definitionerna. Andersson (2011) definierar ordet samverkan, menar 

att ordet innebär att genomföra saker som är kompatibelt med det som är 

överenskommet. Människan finns i nätverk där olika professioner ingår och gemensamt 

reflekterar, samtalar, formulerar mål och genomför insatser. Samverkan och samarbete 

är oerhört viktigt när det gäller barn med flera funktionsnedsättningar, det är inte enkelt 

utan kräver hårt arbete som många gånger är komplicerat (a.a.). Samverkan kan 

definieras som kunskapsutbyte mellan pedagoger i de olika skolformerna samt vetskap 

om varandras verksamheter. De ska även delta i lektioner i andra klasser men det kan 

också innebära gemensamma aktiviteter, mål och planer (Göransson, Roll-Pettersson, 

Stenhammar & Thorsson 2000).  

 

Alexandersson (2009) menar att delaktighet är när eleverna känner samspel, 

ömsesidighet och samvaro, inte bara finns med i ett sammanhang. Definitionen av 

delaktighet är en grundförutsättning för elevens möjlighet till inlärning, att kunna föra 

sin egen talan och de vuxna ska förmå att tolka elevens perspektiv (Molin 2004). 

Ahlberg (2013) redogör för begreppet delaktighet som en av flera processer som är en 

förutsättning för optimalt lärande och för att elever ska känna sig som en del i skolans 

lärmiljö. När pedagogerna kan se olikheterna i klassen som en resurs, först då blir det 

möjligt för alla elever att få delaktighet och acceptans (SOU 1999:63). För en 

inkluderande skola är det av stor vikt med gemensamma förhållningssätt. 

Framgångsfaktorn är accepterande attityder inför avvikande och människor med 

funktionsnedsättning (Assarsson 2007). 

 

Skolan har idag en interaktionistisk syn på utveckling, vilket innebär att barns 

utveckling i hög grad är beroende av samspelet med andra barn och vuxna (Rabe & Hill 

2001). Läroplanen förordar integration av elever med olika funktionsnedsättningar i de 

vanliga klasserna. Samtidigt har skolan det motstridiga uppdraget att alla elever ska 

uppnå samma mål för att bli godkända, här uppstår ett dilemma (Persson 2008). I SOU 

(2011:8) påtalar de vikten av samverkan mellan skolformerna när vi talar om en 

inkluderande utbildning men vägen dit är lång. De flesta gymnasiesärskolor är fysiskt 

integrerade med den reguljära gymnasieskolan men längre än så är det inte. I den här 

utredningen skrevs det fram att lärande och kunskapsutveckling för elever med 

kognitiva funktionshinder är centralt. 

 
Lokalmässig integrering är en nödvändig men långt ifrån tillräcklig förutsättning för att nå 

en mer inkluderad utbildning för elever med utvecklingsstörning. Dessutom behövs en 

ledningsorganisation som kan stödja en inkluderande utbildning där verkliga möte mellan 

elever uppstår i utbildningssituation. För detta krävs en ökad samverkan mellan 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. (a.a. s. 14) 
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Minuer & Tideman (2010) skriver att det finns en fysisk segregering inom de båda 

skolformerna som försämrar möjligheterna att implementera samverkan genom 

gemensamma undervisningstillfällen. Detta blir också ett hinder för det sociala 

samspelet mellan elever i de olika skolformerna. I SOU (2011:8) beskrivs att 

undervisningen ibland sker i samma lokaler, dock är det högst ovanligt att det 

förekommer någon samverkan i undervisningen.  All samverkan sker på 

gymnasiesärskolans initiativ enligt företrädare för gymnasiesärskolans verksamhet. 

Gymnasiesärskolan har ingen tradition att samverka med övriga gymnasiet och 

gymnasieskolan har ingen vilja eller drivkraft att samverka med gymnasiesärskolan. För 

att kunna skapa ömsesidig respekt och förståelse mellan ungdomarna så är samverkan 

mellan skolformerna nödvändig. Från ett gymnasiesärskoleperspektiv ser de att eleverna 

går miste om inspirerande, berikande och utvecklande kontakter med övriga elever på 

gymnasiet. Även från gymnasieskolans perspektiv förlorar elever och lärare berikande 

kontakter samt erfarenheter att umgås med elever med andra förutsättningar. Detta 

stämmer inte överens med skollagens intention om demokrati och alla människors lika 

värde. På det här sättet berövas eleverna kontakter som kan skapas i en förlängning som 

de kan bygga vidare på efter studenten. De frågar sig hur vi ska kunna bygga ett 

samhälle med allas lika värde om vi inte skapar det under deras skoltid.  

 

För att skapa och öka samverkan mellan skolformerna behövs från exempelvis politisk 

nivå, långsiktiga strategier och en ledningsorganisation som stödjer en inkluderande 

undervisning. De ser att det finns vinster när de båda skolformerna samverkar men det 

finns också farhågor och det måste kritiskt granska om samverkan verkligen innebär 

inkludering (SOU 2011:8). Minuer & Tideman (2010) kom fram i sin studie att det 

existerar ett svagt intresse för särskolefrågor inom politiken.  

 

Liljequist (1999) problematiserar detsamma och talar om det dolda sorteringsuppdraget. 

Mitchell (2008) har gjort en sammanställning av flera forskningsbaserade strategier som 

fungerar inom ”special and inclusive education” samtidigt påtalar han att det finns ett 

glapp mellan hur det bör fungera och hur det fungerar i skolan.  

 
Although the body of evidence in education is not without problems and much remains to 

be investigated, it has produced a useful and reliable knowledge base about effective 

teaching practices for learners with special educational needs. Unfortunately, it is clear that 

there is a significant gap between what researchers have found and what educators practise. 

(a.a. s. 1) 

 

2.6 Sammanfattning av bakgrunden 
I inledningen av detta arbete beskrivs en händelse från vardagen som visar på 

komplexiteten i samverkan för elever i särskolan, där empirin inte stämmer överens med 

den nya intentionen av skolans styrdokument. Inskrivningen i särskolan är inte helt 

enkel och det förekommer svårigheter med tillförlitligheten i vissa utredningar som 

görs. Till detta hör svårigheten med makt, då skolan alltid är i maktöverläge gentemot 

elev och vårdnadshavare. Vår erfarenhet är att eleverna på gymnasiesärskolan och 

framförallt eleverna på individuella programmet inte ges möjlighet att samverka eller 

möta elever på övriga gymnasiet i den utsträckning som de skulle behöva och klara av. 

Vi ser att de redan är klassade av sin tillhörighet på särskolan och då inte anses klara, 

eller ha behov av, gemenskapen och undervisningen på den övriga gymnasieskolan. Vi 

ser att vid ett arbete med integrering lägger man störst vikt vid elever som går det 

nationella programmet på särskolan. Det individuella programmet ligger längre ner på 
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prioriteringslistan. Utifrån det historiska perspektivet ser vi en tendens att segregeringen 

är på väg att accepteras, eller att vägen mot inkludering har blivit lite krokig. Med tanke 

på införandet av egna läroplaner, egna utbildningar och i större utsträckning finns en 

ökad acceptans för särlösningar för elever. Vi ser att detta samtidigt talar mot intention i 

de nya skrivningarna i styrdokumenten, där delaktighet och inflytande för elever inom 

särskolan betonas. Särskolans organisation, den fysiska placeringen samt egna 

utbildningar försvårar samverkan för elever i särskolan. Utifrån denna bakgrund blir det 

intressant att fråga sig hur rektor ser på samverkan genom delaktighet i relation till 

aktuell forskning och skrivningarna i skollagen.  
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3 Syfte  
Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om rektors syn på elevers möjligheter till 

samverkan utanför ordinarie undervisningsgrupper i gymnasiesärskolan. 

 

3.1 Frågeställning 
 Vilken syn på samverkan för gymnasiesärskolans elever har skolledningen? 

 Vilka möjligheter och hinder finns för samverkan i organisationen? 

 Vilken skillnad är det för eleverna om de går det individuella eller det nationella 

programmet med fokus på samverkan? 
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4 Tidigare forskning 
För att strukturera arbetet är rubrikerna i ”tidigare forskning” ordnade som i 

”bakgrunden”. Denna struktur följer som en röd tråd genom hela arbetet och 

återkommer slutligen i ”diskussionen”.  

 

4.1 Gymnasiesärskolans struktur 
Rabe (1997) påvisar att särskolan är inriktad på omvårdnad och har brister i 

kommunikativ färdighetsträning. Särskolan fokuserar på elevens begränsningar vilket 

leder till lägre krav, få utmaningar och svagare utveckling för eleven. Den här rapporten 

är snart 20 år gammal och kan ifrågasättas. Molin (2004) har i sina studier också sett att 

särskolan fokuserar på elevens trygghet och omvårdnad. I resultatet framkom två 

perspektiv som genomsyrar gymnasiesärskolan och kan anses som två motpoler i 

förhållande till varandra, kvalificerings- och trygghetsperspektivet. 

Kvalificeringsperspektivet där eleverna ska försöka anpassa sig till dagens samhälle 

med dess prestation och konkurrens som råder. I nästa perspektiv så vaggas eleverna in i 

ett trygghetsperspektiv där det viktigaste är att de trivs och mår bra. De kan leva ”lite 

bredvid” eftersom det ändå finns en planerad väg för dem ut i arbetslivet, nämligen 

daglig verksamhet och där fortsätter den trygga omsorgsvärlden. Under fältstudierna 

framkom det att eleverna själva reagerade på de låga undervisningskraven. Det 

framkom också på flera nivåer i organisationen att elevernas alltför låga förväntningar 

utgjorde ett hinder för elevernas utveckling. Tiden i gymnasiesärskolan blir en 

förberedelse för en omsorgskarriär som varar livet ut. Assarsson (2007) menar att 

förväntningarna på vad pedagogerna ska åstadkomma minskas på grund av att eleverna 

har diagnostiserats med utvecklingsstörning.  

 

Östlund (2012) har studerat dessa elevers skolsituation med fokus på elevens 

deltagande. Tillgängligheten är ofta väl tillgodosedd med hjälpmedel såsom liftar, höj 

och sänkbara bord och bänkar, med samtidigt blir denna tillgänglighet begränsande då 

eleven till största delen är satt att vara i de klassrum som är utrustade för tillgänglighet. 

”Den mest angelägna frågan att ställa i förhållande till studiens resultat handlar om 

frånvaron av mötesplatser med andra elever och att kunna ingå i horisontella relationer 

med andra jämnåriga.” (a.a. s. 228). 

 

4.2 Maktens betydelse för elever i särskolan 
Molin (2004) har studerat elever på det individuella programmet och han menar att 

personalens makt och behov av kontroll försvårar delaktigheten och samverkan för 

elever i särskolan. Han beskriver en matsalssituation, där personalens behov av att 

övervaka och ha kontroll över elevernas beteende, vilket leder till hinder i samverkan 

mellan programmen. Han anser att de som är ansvariga för särskolan är skyldiga att 

överbrygga gapet mellan dessa två världar. Assarsson (2007) presenterade i sin studie 

att det finns maktaspekter som påverkar exkludering och tillstängda verksamheter, 

såsom specialundervisning och särskolor. Hon kunde se att det var svårt för 

specialpedagogiken att hitta sin roll inom skolans värld. ”En skola för alla är i sig 

omöjligt som projekt, men samtidigt i sin retorik möjlig på grund av sin omöjlighet.” 

(a.a. s. 239). 

 

I en studie gjord av Mineur (2013) var eleverna medvetna om att flera dörrar stängs när 

de har betyg från gymnasiesärskolan. Det blir svårare att ta sig in på den reguljära 

arbetsmarknaden. Om eleven placeras på individuella programmet eller det nationella 

programmet har betydelse för eleven. Då flera folkhögskolekurser endast vänder sig till 
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elever som läst nationellt program på gymnasiesärskolan och inte till elever som läst på 

det individuella programmet. Det har alltså stor betydelse hur eleven bedöms och var 

den placeras i skolan. Detta styr elevens framtida valmöjligheter för fortsatta studier och 

yrkesliv.  

 
Den problematiken speglas också väl i elevers erfarenheter och medvetenhet, då en 

majoritet av eleverna upplever att omständigheterna som är förknippade med att vara elev i 

gymnasiesärskolan innebär vissa fördelar i den aktuella skolsituationen. I ett större 

sammanhang, och ur ett längre perspektiv, upplevs det trots allt som en nackdel. (a.a. s. 

261). 

 

Foucault (2010) beskriver att allting möter motstånd och motstånd provocerar fram 

känslor. När det blir förändringar kommer det alltid att finnas motstånd och det måste vi 

bemästra. Persson (2001) har studerat Michaels Foucault, som menar att språket, 

kunskapen och förnuftet har stor betydelse för makt. Foucaults tankar anses särskilt 

intressanta i specialpedagogikens sammanhang. Han studerade de ”normalas” behov av 

de ”onormala” där det kan finnas stora maktskillnader mellan professionen i skolan och 

vårdnadshavare.  

  

4.3 Barriärer som hindrar delaktigheten 
För att ”en skola för alla” ska fungera fullt ut, kom Gerrbo (2012) fram i sin studie att 

varje klass borde bestå av två lärare i varje klassrum. Den optimala delaktigheten är när 

eleven själv väljer var den vill delta. Han menar då att delaktigheten ökar genom att 

eleven själv kan bestämma när den behöver mer hjälp eller behöver lugn och ro för att 

kunna fokusera på sitt arbete. 

 

Molin (2004) upplever att interaktionen mellan elever i gymnasiesärskolan och elever i 

övriga gymnasieskolan är mycket liten. Han ser också att särskolan är traditionsstyrd 

och att det är svårt att göra förändringar. Vidare menar han att för vissa elever är 

tillhörigheten till särskolan negativ och att det påverkar elevernas självbild negativt. 

 

Östlund (2012) ser att det är en särskild utmaning inom träningsskolans pedagogiska 

praktik att utveckla elevinflytandet då eleven har förmåga att anpassa sig till situationer 

och att de är väl medvetna om de sociala regler som utspelar sig på båda dessa arenor. 

Det finns en problematik inom särskolan där för nära, familjära relationer mellan elev 

och den professionella som eleven möter kan utgöra ett hinder för elevens delaktighet. 

Den professionella kan bli för överbeskyddande och framför elevens talan utifrån sina 

behov istället för utifrån elevens bästa. Det här har även visats i en studie gjord av 

Mortier, Lore, De Schauwer & Van Hove (2011). Östlunds (2012) studie visar att 

eleverna inom träningsskolan till största delen har sina sociala relationer med vuxna 

istället för med jämnåriga kamrater som annars är det normala i elevers skolsituation. 

Han benämner detta som vertikala och horisontella relationer. ”I förhållande till studiens 

interaktionistiska och sociokulturella utgångspunkter väcks frågor som hur den 

pedagogiska praktiken är organiserad.” (a.a. s. 221).  

 

Medan Molin (2004) beskriver kvalificerings- respektive trygghetsperspektivet ovan, 

beskriver Östlund (2012) två olika arenor i den pedagogiska praktiken i träningsskolan. 

Dels den kunskapsorienterade arenan där eleven förväntas vara uppmärksam, responsiv 

samt ta del av upplevelser och aktiviteter. Dels den omsorgsorienterade arenan där 

elever blir omhändertagna och där eleven behöver hjälp med dagliga rutiner. Oavsett på 

vilken arena eleven befinner sig så är det de horisontella relationerna som överväger. 

Elevens möjlighet till påverkan och inflytande är något mindre i de situationer som är 
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omsorgsorienterade, här ses också eleven som passivmottagare av omvårdnad. Mortier 

et al. (2011) har i sin studie sett att elever med funktionsnedsättning svårt att påverka 

vilket stöd, av vem och hur det ska utformas. Samtidigt framkommer det att eleverna 

har stor insikt i att de har behov av stöd. De kan uttrycka vilket stöd de behöver eller 

inte behöver, men får sällan möjligheter till detta, då föräldrar eller skolans professioner 

ofta tar beslut över elevens huvud. 

 
 Children should have the chance to evolve from being a recipient of support to becoming 

an agent of their own supports. Being allowed to, and learning how to direct supports, will 

be an essential element of their quality of life in childhood as well in adult life. (a.a. s. 21).  
 

4.4 Samverkansmöjligheter för elever i en segregerad verksamhet 
I Molins (2004) studie framkom det i intervjuerna med personalen att eleverna på det 

individuella programmet inte hade några valmöjligheter utan det individuella 

programmet framträdde som det enda alternativet för eleverna. Assarson (2007) skriver 

i ”en skola för alla” är inkluderingstanken att det inte bara ska bestå av ett socialt utbyte. 

Eleverna ska också få en kunskapsmässig behållning av den gemensamma 

undervisningen. ”Det saknas forskning och kunskap om en didaktik där lärandet 

organiseras socialt, så att elevers olikheter och olika förutsättningar blir en resurs i 

lärandet.” (a.a. s. 236). Östlund (2012) beskriver i sin avhandling hur elever med större 

och fler funktionsnedsättningar som går i träningsskolan har mycket liten interaktion 

med jämnåriga kamrater, alltså väldigt få horisontella relationer. Skoldagen baseras på 

vertikala relationer, alltså interaktion och social samvaro med vuxna. Detta är 

segregering av elever i träningsskolan gentemot elever både inom övriga grundsärskolan 

men också gentemot övriga grundskolan. Han vill se fortsatt forskning ”hur elevers 

deltagande konstrueras i mer inkluderande miljöer d.v.s. i interaktion med andra barn 

som inte har så omfattande funktionsnedsättningar/…/vilka kontextuella villkor som 

framträder då och vilket deltagande som blir möjligt för eleverna.” (a.a. s. 239). 

”Stödjande rum, om elever i en inkluderande verksamhet” är en studie som genomförts 

av Alexandersson (2011). Hon ser att studien är ett lärande exempel och menar att 

undervisningen som genomförts med inkludering som mål kännetecknas av 

ömsesidighet, samspelande atmosfär, kommunikation, variation och engagemang. 

”Studiens resultat kan ses som ett ”lärande exempel” för hur en inkluderande pedagogik 

kan utformas, men också vilka betingelser som kan sägas vara både situationella och 

generella.” (a.a. s. 33). 

 

Enligt Dyson & Millward (2000) finns det en humanistisk drivkraft som kan användas 

både för att integrera men också för att segregera. De menar att den ena sidan används 

som ett skydd för att eleverna inte ska utsättas för våld och skolans hårda krav. Den 

andra sidan talar om en integrering som istället ser till de demokratiska värdena, alla 

människors lika värde och deras rätt till delaktighet i samhället.  
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5 Teoretisk anknytning 

För att förstå och kunna problematisera vår forskningsfråga, som handlar om 

segregering och diskriminering för elever i särskolan, behöver vi teorier om makt-, 

stämplings- och integrering/inkludering. Likaså behövs teorin för att förstå resultaten på 

en djupare nivå.  

 

5.1 Maktperspektiv 
”Foucault menade att varje samhälle och epok i historien hade sina speciella makt-

kunskapsregimer vilka producerade olika sanningar.”(Nilsson 2008, s. 81). Kunskap är 

närvarande i alla maktrelationer. Makt och kunskap är beroende av och utgår från 

varandra. För att markera att de båda begreppen hör ihop, skrivs de samman, makt-

kunskap. Kunskap ger makt, därmed är den oskiljaktig i alla maktrelationer (Foucault, 

2010). För Giddens (1984) är makt och mänskliga beteende oskiljbara från varandra, 

han anser att makt är en utgångspunkt för mänskligt handlande samtidigt som allt 

handlande involverar makt. Makt är en oundviklig del i samhällsvetenskapliga 

förklaringsmodeller, makt finns på ett eller annat sätt med i alla sociala relationer 

(Clegg, 1989). Whimster, Weber & Weber (1999) lyfter fram maktbegreppet som ”makt 

över”. Det handlar om en persons möjligheter till att genomföra sin vilja över den andre 

personen, trots den motvilja som kan bli. Detta innebär att en person kan påverka den 

andre personens handlingar genom att tvinga eller förhindra den andre personen att göra 

något. Makten visas mer eller mindre i de berättigade dominansförhållanden som Weber 

har lagt sitt fokus på. Han har även sett att personer som har materiella resurser kan 

kontrollera personer som inte har det.  

 

Foucaults (2010) målsättning var att beskriva hur makten utövades och vad den kunde 

åstadkomma, vilka verkningar och effekter som det resulterade i. Foucault menar att vi 

inte kan bestämma eller äga en makt utan att använda den. Makten kan aldrig vara dold 

utan makten existerar som en utövad makt. I varje maktrelation finns det ett utrymme 

för motstånd. Det är det relationella särdraget som möjliggör hindret. ”Foucault 

underströk att makt alltid inbegriper och producerar motstånd. Motstånd innebär inte 

endast en negativ akt av att ”mota” eller ”vara emot” utan är en kreativ process vars 

utgång aldrig kan förutsägas.” (Nilsson 2008, s. 96). Foucault påstår att ett 

framgångsrikt motstånd inte leder till något befriat tillstånd utan om motståndet 

triumferar kommer det genom maktens egen konsekvens att skapa ett nytt motstånd. 

Vid varje speciellt möte finns makt med som en aspekt av mellanmänskliga relationer 

och det finns inte några maktfria relationer. Han säger att makt finns överallt men det 

betyder inte att allt är makt och den är inte förutbestämd. Det är beroende av ålder, kön, 

etnicitet, fysisk styrka, utbildning, erfarenhet etc. Han menar också att maktrelationer 

alltid är möjliga att förändra men de kan också vara instabila eller utmanande (a.a.). 

 

”Specialpedagoger, liksom all annan skolpersonal, är representanter för makten i 

samhället när de medverkar i såväl integrerings- som segregeringsprocesser.” (Rabe & 

Hill 2001, s. 13). Emanuelsson (2001) menar vidare att specialpedagogisk kunskap är en 

förutsättning för att förstå processer och konsekvenser för såväl inkludering som 

segregering.  Elever som har en utvecklingsstörning får ofta en personlig assistent i 

grundskolan.  Elever med utvecklingsstörning segregeras ofta trots att de är integrerade 

i grundskolan. De sitter ofta och arbetar ”en till en” med sin personliga assistent. Även 

inom särskola är antalet elevassistenter oftast betydligt fler än antalet utbildade 

pedagoger. Den med störst makt och inflytande över eleven har här olyckligt nog minst 

kunskap (Rabe & Hill 2001).  



  

 

20 
 

 

I alla mellanmänskliga relationer uppstår en maktkamp och det är av vikt att fokus 

ligger på elevens bästa. Att inkludera elever är många gånger arbetsamt och skapar en 

osäkerhet för vuxna som ska följa eleven till nya miljöer. Det motstånd som enligt 

teorierna ofta uppstår måste de styrande bemästra för att fortsatt utveckling av 

samverkan och integrering ska ske. Vad som är elevens bästa kan variera beroende på 

vilken människo- och kunskapssyn personer i maktpositioner har. Detta kan till viss del 

förstås genom teorier om stämpling och stigmatisering. 

 

5.2 Normalitet, avvikelse och stämpling 
Särskolan är en segregerad verksamhet. Enligt våra styrdokument ska vi samverka inom 

särskolan och mellan grundsärskolan/gymnasiesärskolan och 

grundskolan/gymnasieskolan. Detta arbeta är inte enkelt och kräver ett kritiskt öga på 

den egna verksamheten. Vilken människosyn och kunskapssyn som dominerar får 

konsekvenser i hur arbetet med integrering eller samverkan fungerar. Vad som är 

normalt eller onormalt kan variera över tid och plats. Vilken norm som anses gälla är 

nära sammanknutet med makt. Karlsudd (2011) kategoriserar normalitet och menar att 

normativ normalitet är de normer som kamraten, gruppen eller samhället sätter upp. 

Statistisk normalitet, där normen är satt utifrån en normalfördelningskurva. Det mest 

vanliga anses är normalt, det mer ovanliga anses onormalt. Individuell eller medicinsk 

normalitet är när individen inte är avvikande och sjuk. Haug (1998) beskriver att den 

vanligaste vägen till att normalisera det avvikande är det kompensatoriska perspektivet. 

Han beskriver även det demokratiska deltagarperspektivet. Dessa kan ses som 

motverkande poler. Genom att kompensera, rätta till, ändra en elevs svårigheter så 

accepterar vi inte variationen av individen. Alla människors lika värde är underordnat 

prestation och normalitet. Med det kompensatoriska perspektivet får eleven dessutom 

ofta specialundervisning av en specialpedagog enskilt eller i grupper. Samtidigt så kan 

kompensation krävas för att eleven ska kunna delta demokratiskt. Som en medelväg att 

gå, har Haug formulerat en målbeskrivning. ”Målet är inte att kompensera tills 

avvikaren uppträder normalt. Istället ska institutionen avnormalisera det sätt på vilka 

regler formuleras, genom att visa vilka variationer och behov som finns innanför den 

Institutionen ska bemästra heterogenitet och pluralism.” (a.a. s. 18-19). 

 

Goffman (2014) menar att den normala och den avvikande individen mer ska ses som 

olika perspektiv än som konkreta personer. Att individerna utifrån sitt stigma spelar 

olika roller i olika situationer, roller de förväntas spela. Dessa roller kan ändras över tid 

och i olika situationer. ”Varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning 

för att dela in människor i kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga 

och naturliga för medlemmarna inom varje sådan kategori.” (a.a. s. 9). Detta synsätt 

bekräftar det som den franske vetenskapsmannen och filosofen Michel Foucault (1986) 

som menar att de normala har ett behov av de onormala för att kategorisera sig själva 

som lite mer och lite bättre. Att vara och anses som lite bättre ger mer makt. Det är av 

vikt att studera olika teorier om stämpling, normalitet och avvikelse, för att i enlighet 

med våra styrdokument arbeta för alla människors lika värde med ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

 

5.3 Integrerings- inkluderingsbegreppet  
Vid studier av verksamheten och dess arbete med samverkan förstås detta genom 

Karlsudds (2011) inkluderingsmodell.  Styrdokumentens uppdrag är att samverkan ska 

utvecklas inom och mellan skolformerna. Samverkan sker på alla de fyra nivåer som 
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Karlsudd beskriver. All samverkan är bra, dock skall arbetet alltid utvecklas så långt 

som möjligt utifrån elevens förutsättningar. ”En segregerad skola förbereder inte för en 

integrerad arbetsmarknad och ett integrerat samhälle. Att förbereda integrering genom 

segregering har aldrig varit en effektiv metod.” (a.a. s. 20). 

 

”När förlusten av en medlem av en grupp känns som ett minus, något negativt, då är 

integrering i den gemenskapen på väg att utvecklas.” (Emanuelsson 2001, s. 22). 

Karlsudd (2011) menar att begreppet integrering håller på att nötas ut och använder det 

nyare begreppet inkludering, inclusion, i samma metafor. Samtidigt blir begreppet 

inkludering starkare och mer definitivt. ”När förlusten av en medlem av en grupp känns 

som ett minus, något negativt, då kan verksamheten förväntas vara inkluderad.” (a.a. s. 

19) Vidare beskriver Karlsudd fyra olika steg mot inkludering: 

 
1. Fysisk integrering; Rumsligt närvarande mellan utvecklingsstörda och icke 

utvecklingsstörda. 

2. Funktionell integrering; Gemensamma resursutnyttjande i form av samverkan, samtidigt 

utnyttjande, samutnyttjande av resurser. 

3. Social inkludering (integrering); En gruppgemenskap som omfattar utvecklingsstörda 

och icke utvecklingsstörda. 

4. Samhällelig inkludering (integrering); Tillgång till samma resurser som andra, samma 

möjligheter att påverka sin egen situation. (a.a. s. 19). 

 

Karlsudd gör åtskillnad mellan begreppen integrering och inkludering, där inkludering 

kräver mer av social gemenskap och att villkoren är densamma för alla individer, med 

eller utan funktionsnedsättning.  

 

Samverkan för elever som går i särskolan kan ske på alla fyra nivåer som beskrivs ovan. 

Elever på tidig utvecklingsnivå samverkar i mycket liten utsträckning och om de 

samverkar sker detta oftast på steg ett, rumsligt närvarande utan större kontakt med 

andra kamrater. Den kontakt de har är mestadels kontakt med vuxna (Östlund 2012). 

Det finns en kultur att tänka att det är elevens kognitiva funktionshinder som hindrar 

samverkan och att segregering är för elevens bästa, att elever på tidig utvecklingsnivå 

mår dåligt av fler relationer. Detta kan vara fallet för några, men det blir generellt för 

alla när de nivågrupperas inom särskolan. Det sker mer samverkan på nationella 

programmet och ingen eller mindre samverkan på individuella programmet oavsett 

elevens förmåga och behov (Karlsudd 2011; Östlund 2012). 
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6 Metod 
Vi har valt en kvalitativ studie med en hermeneutisk ansats. Vi har valt intervjuer som 

metod. 

 

6.1 Kvalitativ metod 
Vi vill undersöka elever med funktionsnedsättningars möjligheter för samverkan och 

integrering. Detta kan studeras metodiskt på olika sätt. ”Den kvalitativa 

forskningsprocessen bygger alltid på vissa förutsättningar av värderingsmässigt och 

kunskapsmässigt karaktär som finns hos den enskilde forskaren och i forskningsmiljön.” 

(Holme & Solvang 1997, s. 98). För att metoden ska passa vårt syfte har vi har valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats. Att observera elever som 

går i särskolan hade varit intressant, men vi ser att observationer inte skulle ge det 

underlag som vi behöver för att presentera ett resultat. Att studera skolors egna planer 

och mål för elevers delaktighet svarar inte heller mot vårt syfte, då vi vill undersöka vad 

som händer i praktiken. Vi ser att kvalitativa intervjuer skulle ge det bästa underlag för 

studien och metoden skulle svara mot vårt syfte.  Vår erfarenhet säger oss att elevers 

möjligheter för delaktighet är beroende av särskolans organisation, men också av den 

människosyn och kunskapssyn som personal och rektorer har inom särskolan. Som 

tidigare nämnts i bakgrunden har rektor stor makt på organisationsnivå men rektor har 

också stor påverkan på grupp- och individnivå. Rektor är en pedagogisk ledare för 

personalen på skolan därför kommer vi att intervjua rektorer för särskolor.  

 

6.2 Hermeneutisk ansats med ett emancipatoriskt kunskapsintresse 
Den hermeneutiska ansats utgår från början genom förståelse och tolkningar utifrån 

teologin (Ahrne & Svensson 2011). Inom hermeneutiken är samtal och text centrala 

begrepp och stor vikt läggs på uttydarens förkunskaper. Den hermeneutiska tolkningen 

bygger på att komma över en godtagbar och gemensam förståelse för texten. Med den 

här ansatsen ses människan som en historisk och självtolkande person som skaffar sina 

insikter i traditionen och historien (Kvale, Steinar & Brinkmann 2014). I hermeneutiken 

försöker man se helheten, genom att ställa delarna och helheten i relation till varandra.  

För att få en fullständig förståelse, så långt som möjligt, pendlar forskaren mellan 

delarna och helheten. Inom hermeneutiken försöker forskaren närma sig arbetet 

subjektivt med utgångsläge från sin egen uppfattning. Det är en tillgång att kunna tolka 

och förstå ett forskningsobjekt genom den förförståelsen, känslor och intryck som 

forskaren har med sig in i arbetet (Patel & Davidson 2011). Eliasson (1995) beskriver 

”ett emancipatoriskt kunskapsintresse” och menar att detta kopplas samman med 

kritiska vetenskaper. Studien utgår från empiriskt observerande fenomen och söker efter 

en ny kritisk insikt om helheter och sammanhang. Med en realistisk vetenskapssyn 

söker forskaren förklaringar där samband identifieras och underliggande strukturer 

beskrivs. Syftet här är att se alternativ och förändringsmöjligheter. 

 
Det kritiska förhållningssättet riktar sig såväl mot teorier och ideologier som ”skymmer 

sikten” (och som bidrar till att legitimera och besvara det bestående) som mot samhälleliga 

förhållanden (som människorna antas kunna påverka och förändra). (a.a. s. 117). 

 

Eliasson (1995) menar att allt kunskapssökande, all forskning, tar sin utgångspunkt i 

något subjektivt upplevt. Något man själv eller någon annan upplevt, något 

otillfredsställande, problematiskt eller fascinerande. Det är dock vår avsikt med studien 

att söka oss vidare från det subjektiva upplevda och se sammanhang och samband, 

försöka förstå, begripa och förklara. Forskningsideal förespråkar oftast forskarens 
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neutrala utanförstående, distans och objektivitet. Eliasson menar att både 

inifrånperspektiv och utifrånperspektiv behövs i en analys av resultaten. Genom att 

erfarenheter och förförståelse har skrivits fram i inledning och bakgrund visar vi vår 

utgångspunkt i arbetet.  
 

6.3 Intervju som metod 
Patel & Davidsson (2011) nämner två olika sätt att sekvensera frågorna i en intervju, 

tratteknik och omvänd tratteknik. Vi har i vår intervju valt att använda oss av omvänd 

tratteknik där intervjun inleds med några specifika frågor för att senare gå in på mer 

öppna frågor som ger ett större svarsutrymme. Denna teknik används när vi som 

intervjuare vill undersöka informantens inställning till olika frågor. Tekniken hjälper 

också informanten att tänka igenom området under tiden frågorna besvaras. Författarna 

menar vidare att svar till öppna frågor kan bli svåra att kategorisera och rekommenderar 

därför följdfrågor. Detta har vi beaktat och genom att i förväg skrivit ner ett antal tänkta 

följdfrågor för att vara förberedd vid intervjusituationen. Intervjun följer en intervjumall 

och där de mer öppna frågorna utgår från skrivningar i skollag och läroplan. Målet med 

intervjuerna är att få en inblick i val- och samverkansmöjligheter för elever i särskolan. 

Vi har valt emancipatoriskt kunskapsintresse eftersom vi är kritiska till den verksamhet 

som vi arbetar i och vill se förändringsmöjligheter.  

 

Det finns flera sätt att registrera en intervju som dokumenteras och sedan analyseras ex. 

ljudinspelning, videoinspelning, anteckningar eller genom att försöka memorera 

intervjun. Det vanligaste sättet att registrera en intervju är ljudupptagning och det ger 

intervjuaren en frihet att fokusera och känna dynamiken i intervjun. Det finns många 

olika instrument som kan användas vid en ljudupptagning, det finns digitala 

ljudupptagningar som kan överföras direkt till datorn (Kvale, Steinar & Brinkmann 

2014). Vi har då valt att göra en ljudupptagning för att få med dynamiken i intervjun så 

som tonfall, suck, pauserna etc. som registrerades i transkriberingen av intervjuerna.  

 

6.4 Urval 
I vår studie har vi intervjuat sex skolledare/rektorer som är ansvariga för 

gymnasiesärskolan. Vi har valt att intervjua skolledare för gymnasiesärskolor i sex 

närliggande kommuner. Genom att ringa kommunernas växel fick vi information om 

gymnasiesärskolornas rektorers namn och telefonnummer Skolledarna kontaktades via 

telefon. Syftet med studien och förfrågan om deltagande framfördes via telefon. 

Samtliga skolledare valde att delta. Överenskommelse om tid samt missivbrev 

skickades till skolledare via mail. Det finns, till antalet, en gymnasiesärskola i 

respektive kommun. Vi har inte gjort något urval av kön, då det inte är relevant för 

denna studie. Vi har medvetet valt att inte intervjua skolledaren i den kommun där vi 

själva arbetar. Fyra rektorer är skolledare för flera program på gymnasieskolan. En 

rektor är skolledare för hela särskolan, från det att de börjar skolan när de är sju år tills 

de tar studenten. En rektor är enbart skolledare för gymnasiesärskolans alla program, tre 

nationella och ett individuellt program. Två av gymnasiesärskolorna har inga elever på 

de nationella programmens nya kursplaner som startades 2013, de har elever som läser 

specialutformat program utifrån de gamla kursplanerna. Skolledarna har alla olika lång 

erfarenhet av att arbeta som rektor för särskolan, från mindre än ett år till ca 12 års 

erfarenhet, fyra av dem har arbetat i mindre än ett år som skolledare för 

gymnasiesärskolan. 

 

6.5 Genomförande 
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Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer för att få tillgång till informanternas 

beskrivningar och berättelser utifrån studiens frågeställningar. Det är ett medvetet val att 

inte erbjuda frågorna i förväg, då vi vill att rektorerna/skolledarna ska svara utifrån 

nutid och vardag. En rektor bad om att få frågorna i förväg vilket hen fick. Dock 

meddelades vid intervjun att tid ej funnits för informanten att förbereda/tänka igenom 

några svar. Vår intervju var strukturerad med möjlighet att ändra ordningsföljd på frågor 

och följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av informantens kunskap och 

erfarenhet. Intervjun genomfördes på den skola som skolledaren var verksam. Detta var 

en trygg miljö för rektorerna. Intervjun startades med presentation om oss själva och 

vårt arbete samt information om de fyra forskningsetiska principer, som också står 

omnämnda i missivbrevet. Informanterna informerades om att studien läggs ut på 

Divaportalen på Internet. Intervjun bandades med en mobiltelefon, vilket godkändes av 

samtliga informanter. Vi var två intervjuare. En av oss förde anteckningar, medan den 

andra höll i strukturen av intervjun. Båda var delaktiga i de diskussioner som förekom 

utifrån frågorna. Intervjuerna tog ca 30 – 40 minuter. Efter intervjun tillfrågades 

informanten om vi fick återkomma för eventuell förtydligande av intervjusvaren, vilket 

samtliga samtyckte till.  

 

6.6 Databearbetning 
Textmaterialet är omfattande vid en kvalitativ bearbetning. Kvalitativa undersökningar 

tar mycket tid och är arbetskrävande, även vid ett begränsat antal intervjuer (Patel & 

Davidsson 2011). ”Det är ofta praktiskt att göra löpande analyser när vi arbetar med en 

kvalitativ undersökning. Detta är en aspekt som skiljer kvalitativa undersökningar från 

kvantitativa, där vi vanligen väntar med all bearbetning tills allt material är insamlat”. 

(a.a. s. 121). Detta har skett när vi efter varje intervjutillfälle reflekterat, diskuterat och 

dokumenterat hur vi upplevde intervjun och vilka tolkningar vi gjort, den hermeneutiska 

spiralen. Vi har tolkat intervjuerna utifrån teorierna där Clegg (1989), anser att makt 

finns med mer eller mindre i alla sociala relationer. Under intervjun styrs vi av den makt 

som uppstår i alla mellanmänskliga relationer och det påverkar de svar som vi får av 

informanterna. Goffman (2014) menar på att människor utifrån sitt stigma spelar olika 

roller i olika situationer, roller som de förväntas spela. Detta påverkar rektorernas svar i 

intervjuerna eftersom deras uppfattning av en elev som utifrån sitt stigma spelar en viss 

roll i skolan. I ett trygghetsperspektiv så kanske den visar ett visst stigma i skolan. 

Därefter lyssnade vi igenom intervjun och transkriberade texten. Under transkriberingen 

så lyssnade vi om texten flera gånger för att vara säker på att vi transkriberat rätt. Vi 

avslutade transkriberingen med att lyssna igenom hela intervjun samtidigt som vi följde 

med i den nyproducerade texten. Transkriberingarna blev ca 8 – 10 sidor vardera. 

Intervjusvaren tolkades och analyserades systematiskt utifrån vår förförståelse. Under 

hela intervjuprocessen har vi sökt efter likheter och skillnader i informanternas svar 

genom vår uttolkning av texterna.  Detta hjälpte oss att analysera och sätta fokus på 

studiens frågeställningar. Utifrån texterna studerade vi om gymnasiesärskolorna är 

enligt Karlsudds (2011) modell segregerade, integrerade eller möjligtvis inkluderade i 

gymnasiesärskolan. Där inkludering omfattar en mer social gemenskap och att villkoren 

för alla personer, med eller utan funktionsnedsättning.  

 

Vid transkriberingen tog vi hänsyn till konfidentialitetskravet. Vi valde att inte skriva ut 

namn, platser, företag etc. som kan härleda till vem vi har intervjuat eller på vilken 

skola som den har som arbetsplats.  Vi har i redovisningen av informanterna valt att 

beskriva personerna som intervjuperson A-F. 
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6.7 Etiska aspekter 
”En av förutsättningarna för att vi ska kunna förbli kritiska forskare är vad vi brukar tala 

om som forskningens frihet.” (Eliasson 1995, s. 167). I studien undersöks den egna 

verksamheten, den skolform, där vi som forskare själva är verksamma. Eliasson 

problematiserar detta med att välja sida. Hon menar att alla väljer sida, mer eller mindre 

uttalat. Det bästa en forskare kan göra är att avtäcka och klargöra motsättningar. Vidare 

menar hon att det borde vara inskrivet som en ”etisk regel” att forskaren tar ställning för 

de svaga och utsatta. Det är av vikt att vi inte stannar i inlevelseperspektivet, utan lyfter 

blicken mot historiska och samhälleliga villkor (a.a.).  

 

Forskningssituationen i studien kan ses som att arbetstagare intervjuar sina chefer. Här 

kan det vara en svårighet när arbetstagaren ställer kritiska frågor om en verksamhet som 

till stora delar styrs av chefen. Här är det av vikt att arbetstagaren och chefen ser sig 

själva som forskare och inte som arbetstagare. Vi vill belysa denna kritiska aspekt av att 

forska inom det egna verksamhetsområdet. Vi är väl medvetna om svårigheten och 

lägger fokus på att, trots svårigheten, ställa de kritiska frågorna som studien syftar till. 

 

Denna studie följer i övrigt de fyra etiska råden för forskning (Vetenskapsrådet 2011). 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att inga namn nämns på skolor eller personer 

som ingår i studien. Informations- och samtyckeskravet uppfylls genom att 

respondenterna har blivit informerade om studiens syfte, villkor för medverkan samt 

frivilligheten att delta. Informationen har skett via telefon och mail samt personligen vid 

intervjutillfället. Nyttjandekravet uppfylls genom att det insamlade materialet endast 

används till studien. Efter opponeringstillfället raderas inspelningar, utskrifter strimlas 

och material på datorer kastas.  

 

6.8 Metodkritik och tillförlitlighet 
Kvalitativa metoder har ofta en lägre trovärdighet jämfört med kvantitativa metoder, 

även om de också har sina svagheter.  En av orsakerna är att forskaren och i det här 

fallet, vi som intervjuare, använder vår erfarenhet och tolkar resultatet. Det är omöjligt 

att som forskare frigöra sig från subjektiva referensramar. Som forskare får vi inte bara 

leta efter saker och ting som bekräftar vår erfarenhet eller fördomar, utan det är av vikt 

att kritiskt pröva våra egna uppfattningar. I forskningsprocesser med en hermeneutisk 

ansats sker framväxten av resultatet i ständig växelverkan mellan teori och empiri, 

mellan forskare och undersökningspersoner (Holme & Solvang 1997).  

 

Det hade varit önskvärt att studien hade varit mer rikstäckande, då vi kan ana att det 

finns skillnader mellan olika regioner i landet. Vi kan se att studien är begränsad i sin 

tillförlitlighet på grund av detta.  

 

För att försäkra oss om hög reliabilitet har vi noggrant redovisat hur vår studie är 

genomförd. Detta för att andra ska kunna genomföra samma studie igen. Att upprepa en 

kvalitativ intervju och få samma resultat kan dock vara en svårighet. Vi människor är 

olika och vi kan ändra inställning från en gång till en annan (Björklund & Paulsson 

2003). Vi har försökt uppnå hög reliabilitet genom att intervjufrågorna har följt ett i 

förväg bestämt mönster och de har ställts till samma yrkeskategori, i detta fall rektorer 

för gymnasiesärskolor. Det finns en risk att frågorna missförstås, men genom 

förtydligande och följdfrågor så minimeras detta problem. 
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Genom att ta fram ett intervjuunderlag som verkligen svarar på studiens frågeställningar 

har vi försökt att garantera validiteten. Genom att vid intervjutillfället aktivt ställa 

följdfrågor som ringar in studiens syfte höjs validiteten.  Frågorna har också granskats 

av vår handledare. I en intervjusituation är det näst intill omöjligt att den som intervjuar 

inte påverkar den intervjuade och tvärt om. Den som blir intervjuad, kanske vill vara till 

lags, eller den som intervjuar, kanske inte vågar ställa de kritiska frågorna. Vi är 

medvetna om detta och har vid intervjutillfällena försökt skapa en förtroendefull 

situation, där målet med studien handlar om sak och inte person (a.a.). 

 

Metoden intervju har låg objektivitet. Intervjuaren och respondentens egna värderingar 

och tolkningar påverkar alltid i en intervju (a.a.). För att öka objektiviteten så förtydligar 

vi resultatet med citat från respondenterna. Patel och Davidsson (2003) skriver att varje 

kvalitativ studie är unik och det är svårt att finna entydiga kriterier för att uppnå en god 

kvalitet. Vi har dock försökt att beskriva processen i vår studie så att läsaren själv kan 

värdera studiens trovärdighet. Vi har i övrigt inte för avsikt att generalisera vår studie 

till andra sammanhang, den är unik och resultatet står för de skolor och de skolledare 

som ingår i studien. 
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7 Resultat 
Vi har valt att redovisa vårt resultat utifrån de tre frågeställningar som presenterades 

tillsammans med syftet för studien. Vårt syfte med studien är att undersöka skolledares 

syn på gymnasiesärskolans elevers möjligheter att samverka utanför ordinarie 

undervisningsgrupp. Eventuella hinder och möjligheter för samverkan som rektorer ser, 

eller inte ser. Dessutom vill vi undersöka vilka skillnader det är, ifråga om samverkan, 

mellan elever inom det individuella programmet respektive det nationella programmet 

på gymnasiesärskolan. Vi har även en rubrik som heter ”vision om skolutveckling” där 

vi vill ”lyfta” vad skolledarna vill utveckla ”i den bästa av alla världar”. Utifrån den 

vision kanske vi kan få en förståelse hur viktig samverkan är för skolledarna på de olika 

gymnasiesärskolorna samt i vilken riktning särskolan är på väg, integrering eller 

segregering. Resultatet redovisas i berättande sammanfattningar och med stöd av 

representativa citat från respondenterna. 

Informanterna bestod av sex personer, alla sex arbetar som rektor/skolledare för 

gymnasiesärskolans individuella och nationella program.  

 

7.1 Vilken syn på samverkan för gymnasiesärskolans elever har 

skolledningen? 
Det framkommer relativt tydligt i intervjuerna om rektorer anser att samverkan, 

integrering eller inkludering är av vikt i undervisningen eller inte. Hur skolledarna ser 

på elevers reella förmågor och möjlighet att utvecklas speglas i om eleverna ges 

möjlighet att läsa de kurser, ämnen eller ämnesområden som de klarar utan att 

klassindelning eller segregering står i vägen.  

 

Alla sex rektorer menade att samverkan är viktig, dock skiljer det relativt mycket från 

skola till skola vilken samverkan de har, hur mycket de samverkar och med vem de 

samverkar. Det är få rektorer som arbetar målmedvetet för att utveckla samverkan även 

om de nämner och pratar om att utveckla samverkan. Flera rektorer har en fysiskt 

segregerad skola, både från övriga gymnasiet och inom gymnasiesärskolan, men de 

uttalar inte detta som något hinder. De verkar utgå från de förutsättningar de har, trots 

att den fysiska segregationen på vissa håll i stort sett gör samverkan omöjlig. Några 

rektorer menar att styrdokumentens skrivningar om krav på samverkan är nytt och inte 

helt känt i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Några rektorer menar att särskolas 

kultur, samt personalens ovilja eller okunskap gör att förändringar är svåra, vilket gör 

att samverkan försvåras. 

 

En rektor arbetar för att samverkan mellan individuella och nationella programmet ska 

utvecklas. En rektor arbetar för ökad samverkan mellan hela gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan. Ingen av skolorna har en någon längre tradition av den samverkan som 

de arbetar för, de är precis i starten men de har goda intentioner att fortsätta utveckla 

samverkan. En rektor upplever att det inte finns några hinder vare sig organisatoriskt 

eller i kulturen på skolan när det gäller samverkan.  I denna gymnasiesärskola är det få 

elever, trots olika programinskrivningar så undervisas de i samma undervisningsgrupp 

och undervisningen är individbaserad. Hen utrycker att det är en självklarhet att de 

deltar och är en del av skolans verksamhet.  

 
Det har ju varit väldigt vattentäta skott mellan dom innan, men nu börjar vi när vi har 

elever som tillhör båda programmen, så har man ju börjat samarbeta. (Informant F) 
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Alltså vi jobbar med de här (samverkan) det finns någon slags långsiktighet och kortsiktigt 

där. Det är lite flytande gruppindelning (inom gymnasiesärskolans individuella och 

nationella program) beroende på vilket ämnesområde man sysslar med. (Informant C) 

 
…/man kan säga att vår ambition har varit det(att samverka mellan gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan)/…/vi har också haft försök att få gymnasieelever att vara med här på 

gymnasiets kurser då/…/men det har inte fallit så jätteväl ut får man väl säga/…men vi har 

i alla fall experimenterat i alla fall och försökt hitta de möjligheter, någon färdig mall, när 

det funkar. (Informant C) 

 
…det är ändå så individbaserat den undervisningen så jag har inte sett några problem. 

((Informant D) 

 

Några rektorer menade att det saknas kunskap, både i gymnasiesärskolan och i 

gymnasieskolan, om vad det står i de nya styrdokumenten, vilket gör att skolorna kör på 

som de alltid gjort utan att reflektera. De menade att på grund av traditionen av 

indelning i särskolan, tittar ledning och personal inte med de ögonen. Det står i 

styrdokumenten att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt och att de ska kunna läsa 

andra kurser utanför sitt program. 

 
Jag ser ingen elev idag, men det kan också ha att göra med att vi har varit dåliga på att 

titta på detta innan. Jag tror att när man börjar vänja sig vid detta nu att man kan tillhöra 

olika program i gymnasiesär, så kan man också börja vänja sig vid att en elev kan göra 

viss undervisning på vanliga gymnasiet också. (Informant F) 

 
Du sitter och läser och citerar skollagen, jag tror inte att den är helt känd överallt så utan 

man är van att det rullar på. (Informant B) 

 

En rektor arbetade målinriktat med samverkan och uttryckte pedagogiska tankar om 

inkludering. En rektor uttryckte en vilja att utveckla samverkan, men att särskolan är 

väldigt traditionsstyrd och menade på att det är svårt att skapa förändringar i en sådan 

traditionsstyrd verksamhet. Hen såg bara en utväg, att byta ut all personal, anställa 

personal med en annan grundsyn. Här framkommer det att personalen på särskolan har 

stor makt och vill behålla de traditioner och den kultur som råder, även om rektorn har 

en vilja att utveckla verksamheten. 

 
Om jag säger så här då…särskolan är väldigt traditionsrik och att det är svårt att skapa en 

förändring…och det är väl det som…särskolan är väldigt traditionsrik. (Informant B) 

 

Tre av gymnasiesärskolorna har ingen samverkan i undervisningen mellan individuella 

och nationella programmen, men de har vissa aktiviteter tillsammans. På två av 

skolorna har de mässor, friluftsdagar och andra gemensamma aktiviteter mellan 

individuella och nationella programmet samt övriga gymnasiet. Den tredje 

gymnasiesärskolan har några få aktiviteter mellan det individuella och de nationella 

programmen på gymnasiesärskolan, dock endast en aktivitet tillsammans med övriga 

gymnasiet. Det är mösspåtagningen i aulan i samband med studenten (detta är den 

samverkan som skolledare berättar om). 
 

7.1.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi att samtliga informanter uttrycker samverkan som viktig. Det 

är få rektorer som berättar vad de gör, flertalet berättar vad de är på gång att utveckla i 

samverkansfrågan. Utvecklingen fokuseras på samverkan mellan individuella och 

nationella programmet och i mindre utsträckning mellan gymnasiesärskolan och 

gymnasieskolan. Vi ser även att den fysiska organisationen är ett hinder för samverkan 
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men det är ingen av rektorerna som påtalar att detta måste ändras. De utgår från de 

lokaler de har även om det förhindrar samverkan. Vi ser att de rektorer som är nya i 

organisationen är mer kritiska till särskolans verksamhet samt att de har större fokus att 

utveckla samverkan.  

 

7.2 Vilka möjligheter och hinder finns för samverkan i 

organisationen? 
Det har framkommit att det är skillnad på möjligheterna för samverkan beroende på 

vilken skola eleven går på. Det framkommer både hinder och möjligheter i resultatet. 

De faktorer som spelar in är, gymnasiesärskolans fysiska organisation, 

gymnasiesärskolans inre uppdelning, gymnasiesärskolans inre arbete, med fokus på 

människo-/kunskapssyn, personals utbildning, kultur i särskolan samt rektors makt att 

avgöra.  

 

Fyra av sex särskolor var fysiskt segregerade i egna byggnader, dock förekom viss 

undervisning/aktivitet i övriga gymnasiets lokaler, framförallt för nationella 

programmet. I ett fall var det ca ½ km till den gymnasieskola där övriga gymnasieelever 

gick. Endast två av sex särskolor hade sina undervisningslokaler helt i samma 

skolbyggnad som övriga gymnasiet, dock i egna klassrum. Att den fysiska 

segregeringen var ett hinder för samverkan var alla rektorer medvetna om, dock var det 

ingen rektorer som arbetade för att ändra den fysiska organisationen. 

 
Vi har det bekommet att flera av våra elever vill ju inte ens gå in i denna byggnaden, så att 

det ska synas att de är särskoleelever. (Informant F) 

 
…det är fyra program och självklart jobbar vi för att de känner gemenskap att vara 

tillsammans. Vi har ju ett gemensamt café och hade det varit närmare denna skola, 

lokalmässigt så självklart hade vi haft mer gemensamt för alla, men nu har vi ett eget 

café.(Informat A) 

 
Individuella programmet har lokaler här nere i egna lokaler. De nationella programmen är 

här. (Informant E) 

 

Resultatet visar också på om gymnasiesärskolan finns mitt i den övriga skolan, eller 

åtminstone i samma byggnad så är det en möjlighet för samverkan. Den fysiska 

placeringen har en avgörande roll för om samverkan ska vara möjlig, dock inte den enda 

faktorn som behövs för lyckad samverkan.  

 
Då är det så här då att de finns ju i samma del av vår byggnad, tanken är att de ska kunna 

samverka så mycket som möjligt, men de har separata lokaler. De ligger liksom i fil med 

varandra så. De träffas ju på raster och kan fika ihop och så men… (Informant B) 

 
Så organisationen vad gäller särskoleorganisationen är samlad mitt i på skolan. 

Nä det ser jag inga problem med och även socialt så är det att de är placerade som de är 

mitt i skolan. (Informant D) 

 
Lokalintegrering har inte så stor betydelse. Det är mer hur vi hanterar det. Det är lättare 

när lokalintegrering finns, men annars har det inte någon större betydelse. (Informant F) 

 

Elever inom det nationella programmet får på de mer etablerade skolorna möjligheter 

till fler samverkansarenor än eleverna på det individuella programmet. Segregeringen 

mellan träningsskolan/individuella programmet och grundsärskolan/nationella 

programmet ökar ju äldre eleven blir.  
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Ja, gör de saker, så gör hela det nationella programmet det, då är det gymnasiesär, då gör 

alla programmen det tillsammans, individuella gör sina saker/…/men nationella gör oftast 

gemensamma dagar, gemensamma kurser. (Informant A) 

 
Inte på gymnasiesär men däremot på grundsärnivå så jobbar vi mycket med inkludering 

och integrering…” (Informant A)  

 

Endast två rektorer pratade om särskolans kultur och att det finns en stark tradition i 

särskolan som är svår att ändra. De rektorer som var nya påtalade tydligt att de ville se 

en förändring och att personalen och dess människo- och kunskapssyn var ett hinder för 

samverkan. För mycket omvårdnad och kontroll är ett hinder för eleverna att samverka. 

De rektorer som arbetat en längre tid som skolledare för gymnasiesärskolan var mindre 

benägen till förändringar. Flertalet rektorer accepterade den kultur som råder i särskolan 

och kommenterar inte personalens kunnande eller vilja att förändra. 

 
Vår uppgift är inte att lära dem det vi tror dom ska lära sig utan det de faktiskt har 

möjlighet att lära sig. Jag tror att det som är det svåra, det är väl vi som ska kliva ur vårt 

tankemönster./…/ Ja men, jag tror att man tänker vad som är bäst för eleverna och då var 

det nog som det var förut. För då är ju dom trygga och lärarna var trygga och alla var 

trygga och nu är det ju lite stökigt då. (Informant B) 

 
De blir institutionaliserade på något vis alla de här barnen, det är undantagsfall som vi ser att de 

här eleverna är självständiga. Oftast så lär de sig att jag får hjälp hela tiden. (Informant F) 

 
Jag är jättenöjd med den personal och den kompetens jag har på särskolan överhuvudtaget. 

Jag tycker de gör ett jättebra jobb… (Informant D) 

 

Alla skolledare uttryckte att elever på det individuella programmet ska kunna läsa 

enstaka kurser på det nationella programmet. Tre av sex gymnasiesärskolor har elever 

som idag läser enstaka eller flera kurser på det nationella programmet. En rektor 

uttryckte att det var viktigt att inte se prövningar som misslyckande, utan att det ger 

ytterligare kunskaper. 

 
Det är viktigt att de får chansen att bli lyssnade på och att hur mycket man kan och testa 

och ser funka detta. Ja, detta funkar jättebra. Det funkar inte, nej, då gör vi något annat. 

Att få in det att misslyckas, det är inte slutet, misslyckas är ett sätt att säga att vi gör det 

på ett annat sätt och dem är med i den processen. Visa att det här inte gick bra på min 

praktikplats, hur ska vi göra nu, vi hittar ett annat sätt, för då växer dem ju i det, att 

hantera misslyckanden. De blir tvungna att hantera det i sina liv och det gör vi alla som 

vuxna människor. (Informant C) 

 

Alla rektorer svarade, att de har en eller flera pedagoger som arbetar både på det 

individuella och nationella programmet. Alla har dock inte utbildning utifrån 

behörighetskraven. Flera skolledare uttalar att de har svårt att klara behörighetskraven 

till 2018. Det framkommer att det kan bli ett hinder för eleverna att läsa utifrån olika 

kursplaner, då lärare har olika behörighetskrav, samtidigt kan detta vara en möjlighet till 

samverkan om eleven går från sin ordinarie undervisningsgrupp och undervisas med 

andra elever, på ett annat program i gymnasiesärskolan eller i gymnasieskolan. 

 
Även om man inte vill isolera så blir det så men samtidigt så har vi tre kärnämneslärare 

inom gymnasiesär som har undervisning både på nationella/individuella programmet och 

det gör ju att man behöver samverka mellan programmen. (Informant A) 

 



  

 

31 
 

De två som har utbildningen går mellan programmen, men vi löser det inte fullt ut til 2018. 

(Informant F) 
 

Det framkommer också att individuella programmet har färre pedagoger per elev än det 

nationella programmet. Ingen rektor ifrågasatte den snedfördelning av utbildade 

pedagoger som det är mellan individuella och nationella programmet. Lärare i särskolan 

är ansvariga att leda den pedagogiska verksamheten, de har kunskaper om ny forskning 

och skolans styrdokument. Brist på kunskap och utbildning kan vara ett hinder i 

samverkan. 

 
Övervägande delen på de nationella programmen är pedagoger och färre elevassistenter 

givetvis. ¼ av pedagogerna jobbar på det individuella, ¾ på det nationella av 

pedagogerna. (Informant F) 

 

7.2.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kom vi fram till att det finns hinder för samverkan. Det hinder som 

framträder tydligast är den fysiska organisationen. Dels att särskolan är segregerad från 

gymnasieskolan och dels att individuella och nationella programmet är segregerade från 

varandra, detta i olika grad som framkommit tidigare i resultatet. Något som också 

framkommer är att det finns en kultur inom särskolan, där skolan länge har fått sköta sig 

själva och varit isolerade från övriga skolan. Det framkommer att den människo- och 

kunskapssyn som omger elever på gymnasiesärskolan också kan vara ett hinder för 

samverkan. De möjligheter som vi kan se är att på alla gymnasiesärskolor finns det 

någon/några pedagoger som undervisar både på det individuella och nationella 

programmet. Trots detta är det bara tre av sex skolor som har enstaka elever på 

individuella programmet som läser någon kurs på nationella programmet. Det är brist på 

utbildade lärare framförallt inom det individuella programmet. Rektor har stort 

inflytande och möjligheter att utveckla gymnasiesärskolan i fråga om att utveckla 

samverkan, vilket kan resultera i både hinder och möjligheter. 

 

7.3 Vilken skillnad, i fråga om samverkan, är det för eleverna om de 

går individuella eller det nationella programmet? 
Möjligheterna för eleverna om de går individuellt program eller nationellt program 

skiljer. Utifrån intervjuerna ser vi att elever som går nationellt program är elever som 

det läggs mer fokus på samt att de får större möjligheter till att samverka med övriga 

gymnasiet, då individuella programmet ofta är mer segregerade, både fysiskt och 

pedagogiskt. Till detta kommer frågan om eleverna alltid är ”rätt” placerade. Flera 

rektorer menar att det ofta går på slentrian, vart eleverna placeras. Har de gått på 

träningsskolan i grundsärskolan är det ofta att de oreflekterat placeras på individuella 

programmet och sällan har det gjorts några nyare utredningar av elevernas kunskaper 

och förmågor.  

 
Har du gått grundsärinriktining, fått betyg, då förväntas du att kunna gå ett nationellt 

program. Har du gått träningsskolan och får ett intyg så ligger det ju så.  Det är då svårare 

att kunna gå in på ett nationellt program. (Informant A) 

 
- Upplever du att det rullar på utan att man egentligen funderar på vad eleven kan…Av 

slentrian?(Intervjuare) 

- Ja, det tror jag så det är väl också det som vi ska försöka titta på här nu då. (Respondent 

B) 

 
- Upplever du att om man gått träningsskolan så hamnar man på IV, grundsärskolan så 

hamnar man på Nationella? (Intervjuare) 
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-Ja, det skulle jag nog vilja säga, det finns nog en ganska hög grad av automatik både på 

gott och ont. (Informant C) 

 

På fem av sex gymnasiesärskolor framkom att det är barriärer mellan individuella och 

nationella programmet. På en liten skola gick elever från olika program, individuella 

och specialutformade programmet i samma undervisningsgrupp. På frågan om det 

förekommer hinder för samundervisning mellan specialutformat program och 

individuella programmet blir svaret: 

 
Nej det har jag inte, det är ändå så individbaserat den undervisningen så jag har inte sett 

några problem med det. (Informant D) 

 

I de fall det förekom samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan gällde 

detta elever som gick nationella program. Flertalet rektorer talade om samverkan, 

gemensamma aktiviteter, möten som om det gällde alla elever, men vid följdfrågor 

gällde detta inte det individuella programmet. Ofta nämndes individuella programmet 

sist och i förbifarten i diskussioner.  

 
Det har vi ju sett att vi har god stämning inom gymnasiesärskolans nationella, men också 

IV. (Informant A) 

 

På två skolor var eleverna på individuella programmet i egna byggnader, medan 

eleverna på nationella programmet hade lokaler i gymnasieskolan. 

 
Individuella programmet har lokaler här nere i egna lokaler. De nationella programmen är 

här. Eleverna på det individuella programmet behöver ha lugn och ro. Jag har  

det individuella programmet i rätt så nybyggda lokaler som är ändamålsenliga. (Informant 

E) 

 
Ja, det tycker jag är en självklarhet, är det något som du kan rycka ur skollagen som har en 

tydlig tendens så är det att de ska nå så långt de kan. (Informant C) 

 

Några rektorer påtalar att det måste ske en förändring och att det är viktigt att eleverna 

får läsa de kurser de har förmåga till. Elevernas kunskaper är inte svart eller vitt. De ska 

enligt skollag ha möjlighet att nå så långt det är möjligt och då måste elever på det 

individuella programmet få möjlighet att läsa kurser på det nationella programmet. 

Några gymnasiesärskolor har tappat elever till andra program och har här blivit tvingade 

att titta på särskolans organisation och bli mer flexibla. Dock har inte förändringarna 

tillkommit av pedagogiska skäl eller av skrivningar i styrdokumenten, utan förändringar 

har tvingats fram av krav från föräldrar och elever.  

 
…för att vi har ju många som väljer bort särskolan och väljer att gå IM istället och då går 

dom ju där. Fast de egentligen skulle gå på särskolan och göra som ni säger då, att man 

läser vissa ämnen på det IM-programmet då./…/ Det kan ha med det att göra som jag sa 

förut att man kanske behöver förändra synen lite på undervisningen på särskolan. För 

många föräldrar och elever är ju ganska medvetna vad de vill och då väljer man ju det man 

känner sig mest tillfreds med.(Informant B) 

 
Oftast är det så/…/Ser vi att några är jätteduktiga där nere så försöker vi få upp dem hit. 

(Nationella program) Det har vi lyckats med några elever. (Informant E) 

 
Börjar bli en uppblandning där också, mellan träningsskolan och grundsärskolan. Det är 

jättesvårt att bestämma sig för att det är i det facket de ska vara, men vi vill ju gärna göra 

det. (Informant F) 
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Två rektorer påtalade flertalet gånger om tryggheten och lugnet kring eleverna på det 

individuella programmet. De menade att det blir ett kompetenstapp och att kunskapen 

om eleven och elevens lärande förloras för mycket vid ett byte, därmed tappar eleverna 

styrfarten. 

 
…jag ser till att det finns det här trygghetskittet runt eleverna (Informant A) 

 
De behöver den tryggheten och omvårdnaden, är de här måste de vara ganska 

självständiga… (Informant E) 

 

En rektor menade att de specifika kunskaperna som personal på individuella 

programmet har, kund vid en samverkan delges personal på nationella programmet. 

Även elever med mindre kognitiva funktionsnedsättningar behöver speciell metodik, 

förhållningssätt och bemötande.  

 
Det har varit en historia där man inte pratar, samarbetar med varandra. Man har haft 

personal på det individuella som är mycket kompetent på elever med autism, men den 

kunskapen har inte överförts på det nationella programmet, men det ska bli bättre. 

(Informant F) 

 

7.3.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det färre möjligheter till samverkan med övriga gymnasiet för 

elever som går det individuella programmet. Här prioriteras trygghet och omvårdnad i 

större utsträckning. Deras undervisningsgrupp är dessutom oftare segregerad från öviga 

skolan. Eleverna har färre kontakter med jämnåriga kamrater. Elever på tidig 

utvecklingsnivå är de elever inom individuella programmet som samverkar minst. Här 

är det pedagogerna som tolkar och har makt att avgöra en elevs behov. På det 

individuella programmet är det övervägande delen elevassistenter som arbetar med 

eleverna. Andelen lärare per elev är här färre än på det nationella programmet. Det 

framkommer att rektorer har stor makt att förändra det inre arbetet, pedagogiken och 

leda personalen i pedagogiska frågor. Det finns möjligheter att låta elever läsa kurser 

utanför den ordinarie undervisningsgruppen om man tittar med de ögonen, som en 

rektor uttryckte det. 

 

7.4 Vision om skolutveckling 
Flertalet rektorer tog upp utvecklingsområden som berörde elevens arbetsliv och tiden 

efter skolan även om vi under intervjun diskuterat skoltiden och de utvecklingsområden 

som finns i den miljön. I vissa fall blev det naturligt då de mindre gymnasiesärskolorna 

hade en bättre samverkan samt att gymnasiesärskolan i något fall var på väg att 

avvecklas.  

 
Det är svårt att få ut dem på praktikplatser, det är svårt att få ut dem i den typen av 

anställning. Den ersättning man får från staten räcker inte till. Det skulle jag vilja utveckla. 

(Informant D) 

 

De rektorer som arbetat en längre tid, 7 – 12 år inom särskolan, uttryckte att de sett en 

stor utveckling inom verksamheten de senaste åren. De var överlag nöjda med den 

verksamhet de arbetar i och varit med och format. De betonade istället vikten av 

trygghet och kontinuitet för eleverna. Den vision som uttrycks här är att eleverna skiljs 

från jämnåriga elever och går sina sista år av högstadiet, fysiskt på en gymnasieskola 

där miljön anses vara mer anpassad, avskalad och trygg. 
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Självklart vill jag att alla människor ska ha rätten till att vara den man är i samhället, det 

är ju visionen, sedan tänker jag att vissa elever som vi har inom t ex. träningsskolan 

behöver ha väldigt anpassad, lugn, avskalad miljö för att må bra och vara trygga, känna 

att man lär dig och då vill jag inom närmsta åren stå inför en ombyggnation, grundsär kan 

man få på …..-skolan. Man kanske går sjuan och åttan beroende på eleven och individen. 

Men sedan vill jag att man flyttar över på gymnasiet och går sina sista år på högstadiet, på 

gymnasiet och fortsätter i så fall på det individuella programmet. Att man bara gör ett byte 

för eleven en gång under sin skoltid. (Informant A) 

 

De rektorer som arbetat i gymnasiesärskolan kortare tid, ca 1 år, uttryckte tydligt behov 

av att särskolan behöver utvecklas. De var kritiska till särskolans organisation. 

 
Det som är spännande när man kommer ny här alltså, det är precis som du sa förut, att jag 

har ju inga förutfattade meningar egentligen. Det jag kan reagera på är ju att särskolan 

har fått sköta sig själv så pass länge, utan insyn och det kan ju…det kliar ju lite i mig då, 

alltså. Varför har man fått göra det? Både ekonomiskt och styrning lite så, och så säger 

man att man brinner så för de här eleverna, ja, men gör man det genom att hålla dem vid 

sidan om. (Informant B) 

 

Flera rektorer har en vision om en utökning av lärlingsutbildningar för elever på 

gymnasiesärskolan, även en utveckling av Lärvux (vuxenutbildningen för elever med 

kognitiva funktionsnedsättningar) och en ökad samverkan dess emellan. Två rektorer 

har en vision om att förändra särskolan och utgå från elevernas intresse, kompetenser 

etc. någon slags lärlingsutbildning som i sin tur skulle leda till arbete av något slag. Det 

här skulle vara en mycket mer tillfredsställande situation för studenterna samtidigt som 

de skulle kunna gå till ett jobb precis som alla andra. En stor ekonomisk förtjänst för 

hela samhället. En rektor förkastar dock det här med lärlingsutbildningar eftersom det är 

så svårt att få ut eleverna i praktik. 

 
…för  mig är det här med lärlingsutbildning för särskolan skulle jag tycka vore ett naturligt 

spår, alltså man har pedagogisk hjälp. Man har personalresurser men man är ute ganska 

mycket för då får man någon slags utvecklingspotential mot vuxenhet (missförstå mig rätt) 

och man får mindre omsorg och mer utbildning. (Informant C) 

 

En rektors vision är att gymnasiesärskolan ska fungera på samma sätt som övriga 

program på gymnasiet. Hen tror att det är de vuxnas sätt att tänka som måste förändras 

på skolan, hen upplever positiva relationer mellan eleverna på hela gymnasiet. 

 
För som vi kan se, är att våra särelever rör sig här i fiket i matsalen, vad jag kan se att de 

uppfattas ju inte som något speciellt, de var framme på avslutningen och fick sina 

stipendium och alla… det var inget konstigt men sen tror jag att det ligger hos oss vuxna 

att tänka likadant. (Informant B)  

 

En rektor hade, liksom flertalet övriga rektorer, under intervjun påtalat att den fysiska 

segregationen som fanns i miljön på skolan inte hade betydelse för integrationen, dock 

var hens vision att eleverna helst skulle gå inkluderat i den vanliga grundskolan och 

gymnasieskolan, att särskolan inte var en bra lösning för eleverna. Vidare fanns tankar 

som delades av andra skolledare att pedagogerna och organisationen i sig hämmade 

elevers utveckling.  

 
Jag tror att det är vi som måste förändra vårt sätt att tänka. För jag tror att det är där det 

ligger. De har inte samma förutsättningar, men vi ska precis som för alla andra, de ska ju 

nå så långt som möjligt, kunna utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. –så att det 

inte är vi som begränsar dem. (Informant B) 
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Jag tror att vi inom särskolan inte har egentligen en aning om hur långt våra elever kan 

gå/…/om vi tänker som personal att vi kan inte stanna utan vi måste hela tiden vidare, kan 

vi gå ett steg längre./…/ det är en vision jag har och jag tror att vi då kan integrera 

verksamheten på vanliga gymnasiet. Även grundsär och grundskola kan möta varandra. Vi 

hade ju en undersökning för 12-13 år sedan. Carlbeckkommitténs betänkande…jag läste 

den ingående. Den sa ju att vi skull inte ha några särskolor över huvud taget. Och så blev 

det ju en reaktion bland alla som jobbar i särskolan och föräldrar./…/men egentligen tror 

jag på det/…/Så att i och med att vi har särskolan så tror jag också att man permanentar 

det här tänkandet att de här eleverna kan inte det och de kan inte det. Så där behövs det ett 

ändrat synsätt tror jag. Det är en bekväm lösning det här med särskolan, men jag tror inte 

att det är det bästa för eleverna utvecklingsmässigt. Jag är rädd för att vi fortsätter att 

hämma dem. (Informant F) 

 

7.4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ser vi att rektorers vision visar vilken utveckling som de vill 

prioritera. Rektor har stor makt att leda sin personal mot skolutveckling. Detta av största 

vikt då resultatet visar att det finns brister av utbildade pedagoger och att en stor del av 

personalen är elevassistenter, utan pedagogiskt ansvar, som arbetar i särskolan. Det var 

två huvudfrågor som framkom i visionen. Samverkan mellan arbetsliv och skola, samt 

samverkan utanför den ordinarie undervisningsgruppen för elever i gymnasiesärskolan. 

Avslutningsvis ser vi att vi har fått svar på våra frågeställningar på ett för oss 

tillfredsställande sätt. 
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8 Analys 
Vi ser en väsentlig skillnad mellan gymnasiesärskolorna när vi analyserar resultatet. De 

särskolor med störst antal elever, etablerad struktur och inre arbete befinner sig mest på 

arenan för fysisk integrering och minst på arenan för social och samhällelig integrering 

(Karlsudd 2011). Dessa skolor har en mer segregerad gymnasiesärskola. Här ser vi 

också att det är minst samverkan mellan nationella och individuella programmet. Här 

möts eleverna i korridorer, i matsalen, de samutnyttjar vissa lokaler dock utan någon 

social samverkan eller social gemenskap. De rektorer som nyligen tillträtt ser detta som 

ett av utvecklingsområdena medan de rektorer som arbetet en längre tid anser att detta 

är det bästa för eleverna. Här prioriteras trygghet och kontinuitet och de 

utvecklingsarbeten som förekommer skapar ytterligare segregering, då möjligheten till 

integrering minskar ju äldre eleverna blir.  

 

En gymnasiesärskola i studien är fysiskt helt segregerat från övriga gymnasiet och 

elever med och utan intellektuella funktionsnedsättningar möts i stort sett inte alls under 

en skoldag. Detta är inte något som rektor ser som problem utan prioriterar den 

tillrättalagda miljön och tryggheten för eleven. Denna syn på människan och 

kunskapande kan ses inom det kompensatoriska perspektivet. Eleven får en 

kompensatorisk tillrättalagd miljö och specialundervisning. Här prioriteras inte det 

demokratiska deltagarperspektivet där alla får och ska delta utifrån sina förutsättningar 

eller oavsett förutsättningar. Här arbetar skolan för homogenitet och singularitet (Haugs 

1998). I denna skola där det kompensatoriska perspektivet råder är det skillnad, 

beroende på om du går individuella eller det nationella programmet. Möjligheten till att 

få samverka med övriga gymnasiet är i det närmaste obefintlig för elever som läser 

enligt det individuella programmet, medan det finns något större möjligheter för de 

elever som läser på särskolans nationella program.  

 

Gymnasiesärskolorna med minst antal elever och en mindre etablerad struktur nyttjas 

övriga skolans resurser, lokaler mer och samundervisning sker i något större 

utsträckning. Här arbetar de mer på arenan för funktionell integrering och social 

inkludering (Karlsudd 2011). Här finns en större möjlighet för eleven att välja kurser 

och program. Här arbetar de mer med det demokratiska deltagarperspektivet. Eleven får 

delta i de kurser som finns på övriga gymnasiet, detta med de tillgångar och 

tillkortakommanden som eleven har (Haug 1998). I denna skola finns möjligheten för 

alla elever oavsett graden av funktionsnedsättning att samverka med övriga gymnasiet.  

 

I teorier om makt framkommer det att kunskap, handlande, språk och materiella resurser 

är av vikt i maktrelationer. (Whimster, Weber & Weber 1999, Giddens 1984 & Nilsson 

2008) Elever med intellektuell funktionsnedsättning har ofta flera av dessa svårigheter, 

vilket gör att i en maktrelation mellan dessa två parter har skolledningen den största 

makten att besluta om elevens välmående, skolgång och framtid. Det ligger i händerna 

på makthavarna att tolka elevers vilja och välmående, då de själva inte har förmågan att 

uttrycka sin rättighet.  

 

I några skolor sker ”utvecklingsarbeten” där elever inom träningsskolan ska få sin 

grundsärskoleutbildning förlagd, fysiskt placerad på gymnasiesärskolan. Detta innebär 

att rektorer arbetar för en diskriminering av elever med större funktionsnedsättning 

inom särskolan. Det innebär också att de fråntar dessa elevers möjligheter att samverka 

med jämnåriga elever utan intellektuella funktionsnedsättningar. Detta 

”utvecklingsarbete” är inte utveckling, detta är ett arbete som strider mot skollagens 
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intention om samverkan samt mot teorier om lyckad integrering. Här har eleven eller 

elevens vårdnadshavare mycket liten makt att påverka situationen. Rektorer äger 

kunskap, språk, handling samt materiella resurser, de äger makten (Whimster, Weber & 

Weber 1999, Giddens 1984, Foucault 2010).  

 

Foucault (2010) menar att makt finns i alla mellanmänskliga relationer. Han menar 

vidare att kunskap och makt hör samman, samtidigt säger han att makten inte är 

förutsägbar och att den är beroende av ålder, kön, fysisk storlek, etnicitet, erfarenhet etc. 

I resultatet framkommer det att andelen elevassistenter är fler än andelen pedagoger, 

framförallt inom individuella programmet. Detta kan ge en maktförskjutning från 

pedagogen till elevassistenterna. Lärarna har det pedagogiska ansvaret och bör vara den 

som har makt att leda det pedagogiska arbetet i klassen. Det kan vara svårt att 

genomföra en pedagogisk aktivitet utan att alla är överens, då aktivitetens resultat är 

beroende av elevassistenternas delaktighet och vilja. Här kan makten befinna sig hos 

elevassistenterna som är fler till antalet än den enda pedagog som borde ha makten 

genom sin kunskap och befogenhet. Samma maktförskjutning kan förekomma i 

relationen rektor och de anställda. Här är det enligt Foucault (2010) av vikt att den 

personen med kunskap och makt besegrar motståndet på ett positivt sätt, men om 

motståndet vinner makten, föds bara mer motstånd.  

 

Utifrån Goffmans teorier om stigma, stämpling och roller så skapas det förväntningar på 

grupper som kategoriseras. Medlemmarna i gruppen spelar de roller som de förväntas 

spela och ju större grupper ju större tryck på att tillhöra denna grupp och spela denna 

förväntade roll. Roller ändras över tid och i olika situationer, där av är det ännu större 

betydelse att det sker samverkan mellan särskolan och övriga skolan (Goffman 2001). 

Det är också vårt uppdrag enligt våra styrdokument. 

 

Flertalet av skolledarnas visioner beskriver att de gärna vill utveckla arbetet med 

samhället. Det är svårt att få tag på praktikplatser som leder till arbeten för elever inom 

särskolan samt att de vill utveckla daglig verksamhet. Trots att skolan brister i 

samverkan och att särskolan är segregerad från övriga skolan är inte detta prioriterade 

utvecklingsområden inom särskolan. När de väljer ett utvecklingsområde väljs samtidigt 

ett annat bort. Man vill arbeta för social- och samhällelig inkludering, som Karlsudd 

(2011) beskriver, men inte i den egna verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

38 
 

9 Diskussion 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion om 

möjligheter och hinder för samverkan utanför ordinarie undervisningsgrupper, både 

inom och utom gymnasiesärskolan. Vilka pedagogiska konsekvenser detta har beskriver 

vi under rubriken ”Pedagogiska implikationer”. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats. Urvalet är sex 

skolledare för gymnasiesärskolan. Vi har i början av intervjuerna berättat om syftet med 

studien och att vi utgår från styrdokumenten. Genom att styrdokumenten tydligt anger 

att samverkan ska ske kan det vara lätt för informanten att försköna sanningen. 

Styrdokument är ju till för att följas. Detta ska tas med i beaktning. Intervjuerna har av 

oss båda känts behagliga och det har varit god stämning trots frågor som kan uppfattas 

provocerande.  

 

Utgångspunkten i hermeneutiken är att vi som forskare tolkar de transkriberade 

intervjuerna. Utifrån det valda perspektivet vill vi få fram textens mening och innehåll 

(Ahrne & Svensson 2011). ”Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, ”subjektiv” och engagerad.” (Patel & 

Davidson 2011, s. 29). Eliasson (1995) beskriver ”ett emancipatoriskt 

kunskapsintresse”, där forskaren söker förklaringar, där samband identifieras och 

underliggande strukturer beskrivs. Syftet här är att se alternativ och 

förändringsmöjligheter. 

 
Det kritiska förhållningssättet riktar sig såväl mot teorier och ideologier som ”skymmer 

sikten” (och som bidrar till att legitimera och besvara det bestående) som mot samhälleliga 

förhållanden (som människorna antas kunna påverka och förändra). (a.a. s. 117). 

 

Vi ser att detta har varit användbart när vi tittat på den kultur som finns i särskolan. 

Kulturen är ”en underliggande struktur” som är svår att få syn på och svår att förändra. 

Här ”skymmer kulturen sikten” för vad som, enligt forskning och styrdokument, är 

framgångsfaktorer för elever i särskolan. Detta har hjälpt oss i tolkningen av resultatet. 

Som forskare har vi läst igenom de transkriberade intervjun och därmed försökt förstå 

helheten och delarna av texten. Det är en svårighet att inte övertolka eller undertolka 

intervjusvaren och det finns tillfällen där vi haft lite olika tolkningar. Dock ser vi att det 

varit en styrka att vara två personer, istället för en, som bearbetat resultatet och att detta 

ökar resultatets trovärdighet.  

 

En pendling mellan delar och helhet har ställts i relation till varandra för att komma 

fram till en god förståelse till problemet. Förförståelse används som ett ”verktyg” i 

tolkningen av texterna. Här används empati och känsla för att lyckas med forskningen 

(Patel & Davidsson 2011.). Det varit en stor fördel att vi båda arbetar inom särskolan 

och har god kunskap i både teori och empiri. Det har hjälpt oss att ställa bra följdfrågor 

vid intervjuerna samt vid bearbetningen av resultatet. Vi är nöjda med valet av metod 

och skulle med fördel använda den igen vid liknande studier.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
Här följer en diskussion med begreppen organisation, makt och samverkan. Genom att 

diskutera dessa begrepp får vi svar på våra frågeställningar.  
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9.2.1 Organisation 

Resultatet visar att gymnasiesärskolornas verksamhet skiljer sig ganska markant åt, i 

fråga om fysisk organisation och möjlighet till samverkan. Den fysiska organisationen 

på de flesta skolor är inte planerad för att underlätta samverkan. Tvärtom så är särskolan 

ofta fysiskt segregerad, vilket är ett stort hinder både för naturliga möten och för 

planerad samverkan. Placeringen är istället planerad för att eleverna ska vara avskilda 

och flera skolledare uttrycker att eleverna behöver ”lugn och ro”. Några skolledare 

uttrycker dessutom att de vill att eleverna ska flyttas så lite som möjligt, att de ska ha 

”kontinuitet”, vilket i praktiken innebär att eleverna i särskolan inte går med elever i sin 

egen ålder under hela sin skoltid. Detta visar sig genom att man exempelvis planerar 

organisationen så att man ofta har kvar högstadiet på en lågstadieskola eller flyttar upp 

högstadiet till gymnasieskolan. Detta gäller individuella programmet i större 

utsträckning än det nationella programmet. Här ser vi att det sker diskriminering av 

eleverna beroende på deras grad av funktionsnedsättning och placering, inte beroende 

på deras förutsättningar. En viktig faktor här är att det är vuxna runt elever med grav 

utvecklingsstörning som tolkar vad som är bra för eleven. Här är det pedagoger som 

ofta tolkar elevens behov. Det som ofta tolkas är att eleverna behöver ha ”lugn och ro”. 

Här kan det ifrågasättas vem som vill ha lugn och ro, eleven eller den vuxne.  

 

En värre tanke är att organisationen inte alls är planerad, utan det har ”bara blivit”. Egna 

erfarenheter visar att dels så är det lättare att flytta på mindre enheter, som särskolan 

ofta är och tar deras utrymme, även om de inte är optimala för samverkan och 

integration.  

 

Det framkommer i studien att skolorna har blivit tvungna att börja samverka mellan 

individuella och nationella programmet. När föräldrar och elever idag får välja vilket 

program de önskar, ser skolledarna att elever som tillhör särskolans personkrets nu 

väljer att söka introduktionsprogram på övriga gymnasiet istället. Det visar sig 

dessutom att elever som tidigare placerats på individuella programmet nu söker sig till 

något av särskolans nationella program. Skolledare ser att samverkan måste öka för att 

säkerställa skollagens intention att eleven ska kunna nå så långt det är möjligt i sin 

kunskapsutveckling oavsett placering i särskolan.  

 

Skolledarna påtalar att det alltid varit barriärer mellan det individuella programmet och 

de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Tankar framförs att eleverna på de 

nationella programmen inte vill samverka med det individuella programmet för att de 

inte vill jämföras med elever som har större funktionsnedsättningar. Goffman (2014) 

menar att när elever sorteras in i olika grupper skapas förväntningar och kulturer i de 

olika grupperna. Eleverna lever upp till det förväntade och spelar de roller som de 

förväntas spela. Foucault (1986) tankar om makt spelar här en roll. Han uttrycker att de 

normala har ett behov av de onormala för att se sig själva som lite bättre. Av vikt här är 

att om vi träffas och tillhör samma grupp så accepterar vi varandra i gruppen, vi måste 

vidga våra perspektiv vad som är normalt och inte. Att sortera människor strider mot 

skollagens intention om människors lika värde och demokratiskt förhållningssätt. 

 

I samband med organisationen ser vi att vi samtidigt måste diskutera särskolans 

tradition och den kultur som finns i särskolan. Särskolan är fortfarande traditionsstyrd 

och det finns gärningar som vi gör av ren slentrian. En skolledare uttryckte en oro över 

att det kan bero på personalen. Det finns många, både pedagoger och elevassistenter 

som har arbetat länge inom särskolan. En del av dem kanske tycker att det viktigaste är 



  

 

40 
 

att eleverna är trygga och omvårdade. Enligt Rabes (1997) rapport har särskolan mer 

fokus på omvårdnad än kunskapsutveckling. Östlund (2012) visar på att elever på det 

individuella programmet fortfarande ses som objekt istället för subjekt, de vårdas och 

har i undervisningssituation mest samvaro med personal, det han benämner som 

vertikala relationer. Utifrån de nya kursplanerna ska vi se lärandet från ett annat 

perspektiv, mer kunskapsinriktat och med vikt på större samverkan.  

 

Vi ser dock att det har skett en utveckling inom särskolan, kanske mest för elever inom 

nationella programmet. Utvecklingen kan bero på att det är fler pedagoger samt 

speciallärare i verksamheten, tydligare kursplaner samt skolinspektionens granskningar. 

Det har blivit mer fokus på särskolan. Trots detta är det flera skolledare som uttrycker 

en oro över de traditioner som finns kvar i särskolan. En skolledare uttrycker att skolan 

måste våga prova undervisning utanför de traditionella ramarna i särskolan. ”Att få in 

det att misslyckas, det är inte slutet, misslyckas är ett sätt att säga att vi gör det på ett 

annat sätt och dem är med i den processen.” (Informant C). 

 

Haug (1998) beskriver att synen på eleven och kunskapande kan ses utifrån olika 

perspektiv, det kompensatoriska och det demokratiska deltagarperspektivet. Vi ser att 

det kompensatoriska perspektivet, där vi vill tillrättalägga miljöer och kompensera 

brister fortfarande har en tyngd i undervisningen och synen på eleven. Detta sker 

dessutom till största delen i en segregerad miljö. Det demokratiska deltagarperspektivet, 

där vi istället accepterar de olikheter som råder och låter eleverna delta utifrån sina 

förutsättningar bör utvecklas.  

 

9.2.2 Makt 

Skolledarna har makt att organisera särskolans inre pedagogiska verksamhet. Här finns 

det möjlighet att leda verksamheten mot samverkan inom särskolan. För att samverka 

mellan gymnasiesärskolan och övriga gymnasiet krävs gemensamma ansträngningar 

från flera rektorer. Här finns ett dilemma som Mineur (2013) problematiserar. Det är en 

starkare skrivning i gymnasiesärskolans än i gymnasieskolans styrdokument om att 

samverka. Här är det också beroende på vilken maktposition som de olika rektorerna har 

på skolan. Det framkom i vår studie att samverkan var lättare att åstadkomma i de fall 

då rektor var ansvarig för program, både på gymnasiesärskolan och på gymnasieskolan. 

Det som kan vara svårt att förändra är de fysiska lokalerna. Rektorer har makt att 

påverka och vid omorganisationer strida för elevernas rätt till miljöer som ger 

samverkansmöjligheter. En förutsättning för samverkan är att lokalerna är strategiskt 

placerade i skolan och inte i utkanten och definitivt inte i egna lokaler segregerat från 

den övriga skolan. En skolledare menade att alla grundskolor, gymnasieskolor borde ha 

en särskola att samverka med.  

 

Det har skett en skärpning i utredningsförfarandet vad gäller bedömning av elevers 

intellektuella funktionsförmåga. Under några år har flera elever fått skrivas ut från 

särskolan då utredningarna har varit bristfälliga och felinskrivningar har förekommit. 

Smedler och Tideman (2009) menar att det finns en stor svårighet att göra ”rätt” 

bedömningar framförallt för de elever som ligger i ”gråzonen” mellan individuella och 

nationella programmet och då även i gränslandet mellan gymnasiesärskolan och 

gymnasiet. Bedömningen ger också en fingervisning om eleven ska läsa enligt 

träningsskolans eller grundsärskolans kursplan. Oftast görs utredningarna i de tidigare 

skolåren, flera skolledare menar att en placering följer eleven av slentrian oavsett om 

eleven har gjort stora framsteg i sin utveckling.  
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Vi ser i vår profession att det skiljer sig var man sätter gränserna beroende på vilken 

kommun eleven bor och går i skolan. Här kan likvärdig bedömning ifrågasättas. Vem 

har makt att avgöra? 

 

9.2.3 Samverkan 

Samverkan är beroende av både organisation och makt som vi diskuterat ovan. Något 

som framkom tydligt i resultatet var att de skolledare som var nya på sin tjänst såg 

brister i verksamheten i större utsträckning än de skolledare som varit verksamma i 

särskolan som under en längre tid. Vi ser att det är lättare att vara kritisk till en 

verksamhet som de själv inte varit med och byggt upp. Det är också lätt att med tiden 

bli inlemmad i den kultur som råder i särskolan. Att skapa förändringar kräver mod, 

styrka och uthållighet, om det stora motståndet vinner makten så blir motståndet bara 

ännu större (Foucault 2010). En skolledare beskrev det motstånd som särskolan 

uppvisade då Carlbeckskommittén utredde särskolans vara eller icke vara. Motståndet 

vann och särskolan blev kvar som egen skolform. Vi ser av erfarenhet att det fortsatt är 

stort motstånd till samverkan av personal även inom särskolan. I resultatet uttrycktes det 

att ett byte av personal hade underlättat förändringar och utveckling i särskolan.  

 

Något som förvånande nog framkom i resultatet var att skolledare arbetade för att 

segregera individuella programmet från det nationella programmet och samtidigt ge 

avkall på att samverka med jämnåriga kamrater i den övriga skolan. Anmärkningsvärt är 

att förändringen sker idag, trots all kunskap om nivågrupperingens negativa faktorer och 

vikten av samverkan (Håkansson & Sundberg 2012; Karlsudd 2011; Emanuelsson 

2001; Haug 1998) Flera skolor såg vinster i att placera om träningsskolans högstadium 

till lokaler på gymnasiet. På en skola gick eleverna på individuella programmet sin 

gymnasietid på grundskolan. På en skola är gymnasiet placerat på daglig verksamhet. 

Vi ser att detta är diskriminering av elever på det individuella programmet och 

träningsskolan ur ett demokratiskt deltagarperspektiv. Här är det ingen som har frågat 

eleverna vad de önskar. Organisationen är redan satt. Här ser de bara det 

kompensatoriska perspektivet, vilket leder till segregering och en omöjlighet att 

samverka med jämnåriga kamrater.  

 

9.3 Pedagogiska implikationer i en sammanfattning 
Här följer en problematisering av de pedagogiska konsekvenser vi ser i verksamheten.  

 

9.3.1 Organisation, makt, samverkan  

Den segregerande fysiska organisationen är ett hinder för att samverka. Det individuella 

programmets verksamhet är segregerat i högre grad än det nationella programmet. Det 

är bara hälften av skolorna som har gymnasiesärskolan fysiskt integrerat i 

gymnasieskolan. Den fysiska segregeringen sänder dessutom signaler att särskolan är 

utanför, något udda och annorlunda, vilket påverkar synen på elever i särskolan. Det är 

svårare för elever från båda skolformerna att ta kontakt om det finns ett fysiskt och 

psykiskt avstånd. Om särskolan är placerad mitt i skolan ger det möjligheter till 

samverkan. Det ska inte skilja mellan det nationella eller det individuella programmets 

möjligheter att samverka, då måste de båda finnas fysiskt nära och mitt i. Det finns 

vinster att kunna samverka mellan programmen, då det framkommit att elever ofta har 

en ojämn begåvningsprofil och elever behöver mötas där de befinner sig. Att samverka 

med övriga gymnasiet visar på många vinster såsom kunskapsutveckling, acceptans, 

delaktighet och det är också en demokratisk rättighet. Det är skolans uppdrag utifrån 

styrdokumenten. Karlsudd (2011) menar att om vi ska ha ett samhälle där alla har en 

plats så måste det börjas i skolan. Visst kan det finnas elever som behöver arbeta i 



  

 

42 
 

mindre grupper eller enskilt, men behoven ska utgå från den enskildes behov och inte 

från en bestämd organisation eller grupperingar. Det är av vikt att ständigt utgå från att 

förmågan till samverkan finns istället för tvärt om.  

 

De skolledare som var nya på sin tjänst var mer kritisk till sin verksamhet och mer 

benägna att utveckla särskolan. Skolledaren har stor makt att leda det pedagogiska 

arbetet i särskolan. Pedagogerna och elevassistenterna har stor makt vid planering och 

genomförandet i undervisningen samt att fokusera på samverkan. Habiliteringens olika 

professioner har stor makt inom sitt område. Hur makt används och vad som fokuseras 

får konsekvenser i verksamheten. Ofta finns det många professioner i särskolan och alla 

har specifika kunskaper inom sitt gebit. Det krävs ett stort arbete om alla ska dra åt 

samma håll. Sjukgymnasten som är inkopplad för en elev har kanske fokus på elevens 

fysiska träning, vilket gör att det kan stå i konflikt med pedagogens fokus på elevens 

kunskapsutveckling i något ämne/ämnesområde. Berg & Scherp (2003) menar att i allt 

förändringsarbete väljs en väg mot målet och att andra vägar väljs bort. Kulturer i 

särskolan har traditionellt förordat omvårdnad och ”lugn och ro”. När dessa traditionella 

vägar väljs för eleverna väljs samtidigt vägar bort som ger samverkan. För att samverka 

måste vi tro på att eleven har förmågor som vi tidigare inte trott, eller sett. I vår studie 

uttrycker även några skolledare att den traditionella synen på vad särskoleelevers 

begränsningar och behov är ett hinder i att utveckla samverkan. 

 
Lokalmässig integrering är en nödvändig men långt ifrån tillräcklig förutsättning för att nå 

en mer inkluderad utbildning för elever med utvecklingsstörning. Dessutom behövs en 

ledningsorganisation som kan stödja en inkluderande utbildning där verkliga möten mellan 

elever uppstår i utbildningssituation. För detta krävs en ökad samverkan mellan 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. (SOU 2011:8, s. 14). 

 

Enligt våra styrdokument ska samverkan ske inom och mellan de olika skolformerna. 

Dessutom ska eleverna få möjligheter att läsa de kurser, ämnen och ämnesområden de 

behöver för att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Detta kan vi inte välja bort, 

ändå ser vi i vår studie att det skiljer mycket mellan skolorna när det gäller möjligheten 

till samverkan. Var är likvärdigheten? Är vi verkligen på väg mot integrering, som vi 

vill tro? Vår erfarenhet säger oss att särskolan tidigare haft samma rektor som 

grundskolan eller andra gymnasieprogram medan särskolan nu har en skolledare som är 

rektor enbart för gymnasiesärskolan. Flertalet rektorer i studien var bara skolledare för 

särskolan. En pedagogisk konsekvens av detta är att gymnasiesärskolan isoleras och det 

finns en risk att de glöms bort i gemensamma aktiviteter. Särskolan har dessutom fått en 

egen läroplan från att tidigare ha haft samma läroplan som övriga skolan. Särskolan har 

fått en egen utbildning, tidigare var lärarutbildningen fokuserade på att alla lärare skulle 

kunna undervisa alla elever oavsett funktionsmöjligheter. Dessutom är det olika 

behörigheter inom särskolan som kan hindra samverkan om en rektor har segregering 

som fokus. Om skolledningen vill segregera nationella och individuella programmet 

från varandra kan hen hävda att behörigheten är ett hinder för samverkan. Vill 

skolledningen att samverkan ska ske kan hen välja båda behörigheterna i respektive 

program och samverkan blir en möjlighet istället för ett hinder. Det är också av vikt att 

pedagoger och elevassistenter i respektive program vill samverka med varandra inom 

särskolan. Assarsson (2007) menar att framgångsfaktorn för samverkan är accepterande 

attityder inför avvikande och människor med olika funktionsmöjligheter. Vi hade före 

vår studie en uppfattning att elever som placerats på det individuella programmet inte 

har samma möjligheter till samverkan som elever som placerats på något nationellt 

program inom särskolan. Denna bild har stärkts då vi ser att det fortsatt är stora barriärer 

och skillnader mellan de olika programmen inom gymnasiesärskolan. Hur ska vi kunna 
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kräva samverkan mellan de olika skolformerna, när vi fortsättningsvis nivågrupperar 

och segregerar elever inom särskolan. 

 

9.4 Fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat är det flera rektorers vision som berör elevers möjligheter till 

utveckling i arbetslivet.  Frågan är om elevernas placering inom gymnasiesärskolan 

påverkar det fortsatta arbetslivet? Studien visar på att det fortfarande är barriärer mellan 

individuella programmet och det nationella programmet, samt att det är större 

möjligheter för nationella programmet att samverka, vilket gör elever på det individuella 

programmet till förlorare. Fortsatta studier här kan vara om elevers möjligheter i 

arbetslivet har samband med vilket program de läst på gymnasiet.  

 

Med tanke på denna studies begränsade urval är det intressant att i en fortsatt forskning 

göra ytterligare studier över hur samverkan fungerar mellan gymnasiesärskolans olika 

program samt mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med ett bredare urval. 

Denna studie visar på att flertalet särskolor är fysiskt segregerade, vilket faktiskt är 

förvånande, då detta är en faktor som är avgörande för samverkan. Har eleverna inga 

jämnåriga kamrater på sin skola, hur ska skolan göra för att uppfylla kraven i 

styrdokumenten angående samverkan? Att särskolan och den övriga skolan är i samma 

byggnad innebär dock inte att samverkan fungerar av sig självt, men är en förutsättning. 

Att göra en kartläggning för särskolans fysiska placering skulle kunna vara en studie i 

sig som ganska enkelt kan göras rikstäckande. Hur illa är det egentligen? 
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Missivbrev 
   2015-05-21

   

   

 

Hej! 

Vi tackar för intresse att delta i vår studie enligt tidigare telefonkontakt. Vi heter Jennie 

Helgesson och Camilla Sterner och vi studerar på ”speciallärarprogrammet 

specialisering mot utvecklingsstörning” på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi arbetar just nu 

med vårt självständiga arbete. Syftet med studien är att fördjupa våra kunskaper kring 

delaktighet och samverkan för elever i gymnasiesärskolan.  

 

Med nya styrdokument har särskolan fått nya krav och direktiv att samverka inom och 

utom gymnasiesärskolan. Vi vill studera hur organisationen samstämmer med de nya 

styrdokumenten utifrån skolledarens syn. 

 

Vårt självständiga arbete kommer att bygga på intervjuer av rektorer/skolledare som 

ansvarar för gymnasiesärskolan i flera olika kommuner. Intervjuerna beräknas ta ca 45 

minuter. Vår önskan är att kunna spela in intervjuerna för att sedan transkribera och 

tolka resultatet. Inspelningarna kommer att raderas efter opponeringen. Studien följer 

vetenskapsrådets fyra etiska krav på forskning, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav. Vårt arbete kommer att publiceras på internet för 

universitets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet (Divaportalen). 

Stort tack för din medverkan! 

 

Vår handledare heter Lena Carlsson 

lena.carlsson@lnu.se 

 

Med vänliga hälsningar  

Jennie Helgesson och Camilla Sterner 
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II 
 

Intervjuguide 

 Vilken befattning har du?  

 

 Vilka ansvarsområden har du? 

 

 Hur länge har du varit skolledare för särskolan? 

 

 Hur ser din organisation ut fysiskt/geografiskt? 

 

Vi läser citat utifrån läroplanen/skollagen och vill att du berättar hur du genomför 

styrdokumenten i praktiken. Beskriv hur du arbetar och vilka möjligheter och hinder 

du upplever: 

 

 ”Samverkan mellan de obligatoriska skolformerna ska utvecklas, liksom 

samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan” (Läroplanen, sid.9).  

 

 ”Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap med andra 

tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper” (Skollagen 18 kap, 2§). 

 

 ”Programmet kan även syfta till att stimulera eleven att senare gå över på ett 

nationellt program eller ett specialutformat program” (Skollagen 19 kap, 6§). 

 

 ”Rektorn för besluta om en elev på ett individuellt program ska läsa en 

kombination av ämnen och ämnesområden” (Skollagen 19 kap, 15§). 

 

 Utifrån våra frågor, hur vill du utveckla särskolan? Hur vill du att särskolan ser 

ut om tio år? 

 

 


