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Förord
Den här boken presenterar gymnasiesärskolan. Den vänder sig i första hand till lärare,
men till exempel rektorer och studie- och yrkesvägledare kan också ha nytta av boken.
Syftet är att ge en god förståelse av gymnasiesärskolan.
Den första delen kommenterar övergripande gymnasiesärskolan.
Den andra delen innehåller programmål och programstrukturer för de nationella
programmen, samt information om de individuella programmen.
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Gymnasiesärskolan har ett brett syfte
Gymnasiesärskolan har ett bredare syfte än att bara förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. Den ska också ge en god grund för personlig utveckling
och ge eleverna verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Syftet uttrycks så här
i skollagen:
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning
som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas
förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa
kunskaper.1

1
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18 kap. 2§ 1 och 2 stycket skollagen (2010:800).
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Inför mottagande i gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är
anpassad för dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till
gymnasiesärskolan tillhör målgruppen.2 Att den sökande gått i grundsärskolan räcker
alltså inte som grund för mottagande i gymnasiesärskolan. Det kan ibland vara svårt
att konstatera utvecklingsstörning, särskilt om det gäller barn och unga med lindrig utvecklingsstörning. Eleven kan under tiden i grundsärskolan ha haft en positiv
utveckling och tidigare utredningar kan av olika skäl ha varit bristfälliga. I de flesta fall
kan elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om
en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan.

2

18 kap. 5 § skollagen.
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Reformen år 2013
Intentionerna med den reformerade gymnasiesärskolan kan sammanfattas i följande
punkter: 3

• Ökad samhällsgemenskap och delaktighet. Villkoren för studier, yrkesliv och deltagande

i samhällslivet ser ofta mycket olika ut för personer som har en utvecklingsstörning
jämfört med personer som inte har det. Det finns i dag i samhället en viljeinriktning
att skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund, där det råder jämlikhet i
levnadsvillkor för människor med och utan utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar och gör det möjligt för alla människor att delta i samhällslivet.

• Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar och behov. Gymnasiesärskolan ska

vara en skola av hög kvalitet där den enskilda elevens behov och önskemål så långt
som möjligt får styra. Samtidigt som gymnasiesärskolan ska präglas av hög kvalitet
måste den ge utrymme för flexibilitet för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Bestämmelserna i skollag och förordning öppnar för större möjligheter för
elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp att få sin utbildning eller delar av
den i gymnasieskolan om de så önskar. Inom gymnasiesärskolan kan en elev på ett
nationellt program också läsa ämnesområden från de individuella programmen.
En elev på ett individuellt program kan läsa kurser från ett nationellt program.

• Ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. Gymnasiesärskolans
utformning ska öka möjligheterna till utbyte och samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. På så sätt får alla elever möjlighet att lära känna
varandra och möta en mångfald av egenskaper och olikheter.

• Utbildningarna ska vara likvärdiga. Gymnasiesärskolan har bestått av ett stort antal

specialutformade program och lokala kurser. Det stora utbudet av utbildningar har
gjort det svårt för elever och föräldrar att få en överblick och att förstå vad olika
utbildningar skulle leda till. Det har också ibland varit svårt för till exempel kommande arbetsgivare att avgöra vad eleven har kunnat efter sin utbildning. Det införs
därför en tydlig struktur för de nationella programmen och en nationell kvalitetssäkring av innehållet i utbildningen.

• God förberedelse för arbetslivet. Genom kurserna i programfördjupningen får elev-

erna möjlighet att specialisera sig och få ytterligare kunskaper inom ett yrkesområde. Genom det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) får eleverna konkreta erfarenheter från arbetslivet.

• Ett meningsfullt vuxenliv. Alla elever i gymnasiesärskolan kommer inte att kunna ha
ett arbete. Graden av utvecklingsstörning varierar kraftigt i elevgruppen och en del
elever har förutom utvecklingsstörning även andra funktionsnedsättningar. För en
grupp elever kommer skolgången främst att handla om utbildning med målet att
de ska få en meningsfull sysselsättning som vuxna.

3
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Intentionerna är hämtade från En gymnasiesärskola med hög kvalitet, prop. 2011/12:50.
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Dokument som styr gymnasiesärskolan
Skollag
Skollagen innehåller generella bestämmelser för alla skolformer och grundläggande
bestämmelser om de olika skolformerna. Det som särskilt gäller gymnasiesärskolan
regleras i kapitel 18 och 19. Riksdagen beslutar om skollagen.

Gymnasieförordning
Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och konkretiserar skollagens bestämmelser. Regeringen beslutar om gymnasieförordningen.

Läroplan
Läroplanen beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer
för skolans arbete. Regeringen beslutar om läroplanen.

Programmål
För varje nationellt program finns ett programmål. Programmålet anger mål för programmet och mål för gymnasiesärskolearbetet. Programmålet beskriver vilka kunskaper eleverna ska ha tillägnat sig under utbildningen. Regeringen beslutar om programmålen.
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Ämnesplan
För varje ämne finns en ämnesplan som beskriver ämnets syfte. Ämnesplanen beskriver
också de kurser som ingår i ämnet. Skolverket beslutar om ämnesplanerna.

Ämnesområdesplan
För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan som beskriver ämnesområdets
syfte och innehåll. Skolverket beslutar om ämnesområdesplanerna.

Dokumenten hänger ihop
Styrdokumenten är tänkta att skapa en helhet. De fyller en funktion vart och ett för
sig, men uttrycker också tillsammans en gemensam syn på verksamheten i utbildningen. Skollagen är överordnad de andra dokumenten. Gymnasieförordningen,
läroplanen och programmålen konkretiserar skollagens bestämmelser. Ämnes- och
ämnesområdesplanerna styr undervisningen i ett enskilt ämne eller ämnesområde.
Lärare, rektorer eller annan skolpersonal behöver använda alla dokumenten. För en
lärare räcker det inte att bara planera undervisningen utifrån ämnes- eller ämnesområdesplanen. Hon eller han behöver också utgå från programmålen och läroplanen.
Dessutom behöver läraren känna till de bestämmelser i skollagen och gymnasieförordningen som berör hans eller hennes verksamhet, till exempel bestämmelser om bedömning och betygssättning.
En viktig anledning till att alla dokument behöver användas är att dubbelregleringar
har undvikits så långt som möjligt. Det som står i skollagen upprepas till exempel inte
i gymnasieförordningen. Därför uttrycker programmålen bara det som är specifikt för
programmen, och ämnes- och ämnesområdesplanerna bara det som är specifikt för
ämnena respektive ämnesområdena. Dessa dokument upprepar inte generella läroplansformuleringar, till exempel att eleven ska utveckla en insikt om sitt eget sätt att
lära och en förmåga att utvärdera sitt eget lärande. Undervisningen ska dock präglas
även av de övergripande målen i skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen,
eftersom dokumenten ska läsas som en helhet.

12
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Allsidigt urval av nationella program
Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan.4 Kommunen
ska också informera om gymnasiesärskolans olika program.5
Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett allsidigt urval av nationella program.6 Vilka
program som erbjuds och antalet platser på dessa ska kommunen anpassa så långt som
möjligt med hänsyn till ungdomarnas önskemål.7

Studie- och yrkesvägledning
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till studieoch yrkesvägledning.8 Valet till gymnasiesärskolan kan till exempel förberedas genom
att elever i grundsärskolan besöker tänkbara skolor och program i gymnasiesärskolan,
för att på så sätt kunna bilda sig en uppfattning om de olika programmen.

4
5
6
7
8

18 kap. 27 § skollagen.
18 kap. 9 § skollagen.
19 kap. 34 § skollagen.
18 kap. 27 § 3 stycket skollagen.
2 kap. 29 § skollagen.
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Samverkan med arbetslivet
Huvudmannen för gymnasiesärskolan ska samverka med samhället i övrigt.9 För att
underlätta övergången till arbetslivet för eleverna i gymnasiesärskolan behövs ofta en
bred samverkan på den lokala nivån. Att hitta en lämplig plats för det arbetsplatsförlagda lärandet eller att förbereda för att en elev ska lämna gymnasiesärskolan och få ett
arbete eller sysselsättning, kräver samverkan mellan skola, arbetsgivare eller företrädare
för daglig verksamhet, Arbetsförmedlingen och i många fall ytterligare aktörer.10
I läroplanen anges att rektorn för gymnasiesärskolan har ett särskilt ansvar för att varje
elev ges stöd vid det arbetsplatsförlagda lärandet och senare även vid övergången till
arbetslivet.
Arbetsförmedlingen har dessutom ett särskilt uppdrag att samverka med skolan, för att
genom vägledning och information underlätta övergången från skola till arbetsliv för
den som har utvecklingsstörning och har fyllt 16 år.

Flexibilitet mellan skolformer och programtyper
Utbildningen i gymnasiesärskolan kan anpassas utifrån varje individs förutsättningar,
genom att elever på nationella program i gymnasiesärskolan kan läsa kurser enligt
gymnasieskolans ämnesplaner eller ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program.11 Elever på individuella program i gymnasiesärskolan kan läsa kurser från
gymnasiesärskolans nationella program.12

9
10
11
12
14

18 kap. 3 § skollagen (2010:800).
En gymnasiesärskola med hög kvalitet, prop. 2011/12:50.
19 kap. 13 § skollagen.
19 kap. 15 § skollagen.
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Gymnasieskolans introduktionsprogram
Hemkommunen ska erbjuda elever från grundsärskolan möjlighet att gå på yrkesintroduktion och individuellt alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram, om eleven
önskar sådan utbildning. Endast om det finns synnerliga skäl med hänsyn till elevens bästa
behöver hemkommunen inte erbjuda utbildning på dessa introduktionsprogram. Hemkommunen får också erbjuda språkintroduktion till elever som tillhör gymnasiesärskolans
målgrupp.13
På ett introduktionsprogram kan eleven läsa grundskolans ämnen och gymnasieskolans
kurser.14
En elev som tas emot på ett introduktionsprogram är därmed också mottagen i gymnasieskolan, och kan inte samtidigt vara mottagen i gymnasiesärskolan. Det betyder
att det är styrdokumenten för gymnasieskolan som anger till exempel vad som får ingå
utbildningen.
Innan kommunen fattar beslut om att eleven ska gå ett introduktionsprogram behöver
eleven och elevens vårdnadshavare få information om vad det kan innebära för eleven
att byta skolform.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion är till för alla ungdomar som inte har tillräckliga betyg för att vara
behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Eleverna får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att komma in på arbetsmarknaden, eller som leder till
studier på ett yrkesprogram.15

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ är till för alla ungdomar som inte har tillräckliga betyg för att
vara behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Individuellt alternativ förbereder
eleverna för annan utbildning, eller för arbetsmarknaden.16

Språkintroduktion
Språkintroduktion är en utbildning med tyngdpunkt i svenska språket för ungdomar
som nyligen anlänt till Sverige. Efter språkintroduktionen kan eleverna gå vidare till
annan utbildning, till exempel ett annat introduktionsprogram.17
Läs mer om introduktionsprogrammen på www.skolverket.se.
13
14
15
16
17

17 kap. 16 § 2 och 3 stycket skollagen.
6 kap. 3 – 8 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
17 kap. 3 och 11 §§ skollagen.
17 kap. 3 och 11 §§ skollagen.
17 kap. 3 och 12 §§ skollagen.
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De nationella programmen
Det finns nio nationella program. De ska alla förbereda eleverna för ett yrkesliv.
Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk
förbereder också för fortsatta studier på till exempel folkhögskola.
De nationella programmen är

• programmet för administration, handel och varuhantering
•programmet för estetiska verksamheter
•programmet för fastighet, anläggning och byggnation
•programmet för fordonsvård och godshantering
•programmet för hantverk och produktion
•programmet för hotell, restaurang och bageri
•programmet för hälsa, vård och omsorg
•programmet för samhälle, natur och språk
•programmet för skog, mark och djur.
Programmet för administration, handel och varuhantering ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och
varuhantering. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel administrativa arbetsuppgifter, dokumentation och kundservice i butik.
Programmet för estetiska verksamheter ska utveckla elevernas kunskaper om estetiska
uttrycksformer och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom estetiska verksamheter
och medieproduktion. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med estetiskt skapande på t.ex. kulturinstitution, förskola och fritidsverksamhet för barn. Utbildningen
förbereder också för vidare studier inom till exempel folkbildningen.
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ska utveckla elevernas kunskaper
om och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel reparationer och
underhåll av fastigheter, markarbeten och underhåll i parkmiljöer.
Programmet för fordonsvård och godshantering ska utveckla elevernas kunskaper om och
färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård och godshantering. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel reparation av fordon och maskiner, tvätt och rekonditionering av bilar samt godshantering med truck.
Programmet för hantverk och produktion ska utveckla elevernas kunskaper om och
färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion. Utbildningen
förbereder eleverna för arbete med till exempel tillverkning av en produkt samt bearbetning och sammanfogning av material.
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Programmet för hotell, restaurang och bageri ska utveckla elevernas kunskaper om och
färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel bageri- och konditorivaror,
matlagning och hotellservice.
Programmet för hälsa, vård och omsorg ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg. Utbildningen förbereder eleverna för arbete med till exempel kost och hälsa samt omsorg i förskola och
äldreboende.
Programmet för samhälle, natur och språk ska utveckla elevernas kunskaper om samhället och naturen samt deras kunskaper i språk. Utbildningen förbereder eleverna för
arbete inom olika yrkesområden. Utbildningen förbereder också för vidare studier
inom till exempel folkbildningen.
Programmet för skog, mark och djur ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter
i att utföra arbetsuppgifter inom skogs-, mark- och djurskötsel. Utbildningen förbereder
eleverna för arbete med till exempel mark och utemiljöer, växtmiljöer och djur.

Arbetsplatsförlagt lärande
Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att eleven genomför delar av utbildningen på
en eller flera arbetsplatser utanför skolan.18 På så sätt får eleverna både en yrkesutbildning och en möjlighet att förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen.
Därför är apl en central del på de nationella programmen. Apl innebär att lärandet i
kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Det är alltså ämnesplanerna som styr innehållet i apl.
Kraven på huvudmannen är höga när det gäller att se till att eleverna får minst 22
veckors apl. Det är bara av säkerhetsskäl eller om de planerade apl-platserna försvinner under utbildningens gång på grund av omständigheter som huvudmannen inte
kunnat råda över som motsvarande utbildning i stället får skolförläggas. Om eleven får
sin utbildning på skolan och inte på en arbetsplats ska huvudmannen se till att den så
snart som möjligt kan förläggas till en arbetsplats.19
En elev som deltar i apl ska ha en handledare på arbetsplatsen. Bara den som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms vara
lämplig kan vara handledare.20

18 1 kap. 3 § gymnasieförordningen.
19 4 kap. 13 § gymnasieförordningen.
20 4 kap. 14 § gymnasieförordningen.
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Skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning
En elev kan läsa ett nationellt program som skolförlagd utbildning eller som lärlingsutbildning.
Gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan ska till mer än hälften bedrivas som
apl. Ett skolförlagt nationellt program ska, som nämnts, innehålla minst 22 veckors
apl. Det innebär att ett nationellt program där mer än hälften av utbildningen är
arbetsplatsförlagd definitionsmässigt är en lärlingsutbildning.
Huvudmannen beslutar om gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan börjar det första, andra, tredje eller fjärde läsåret.21 Om lärlingsutbildningen börjar det
fjärde läsåret, måste eleven dessförinnan ha haft så mycket apl att hälften av den totala
utbildningen kommer att ha varit arbetsplatsförlagd när eleven avslutar gymnasiesärskolan. Detta sätter vissa begränsningar för när en enskild elev kan påbörja en lärlingsutbildning.
Gymnasial lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan bidrar bland annat till att yrkesutbildningen kan utformas mer flexibelt. Genom att skolan och det lokala arbetslivet
samverkar finns goda möjligheter att utforma den gymnasiala lärlingsutbildningen
utifrån lokala förutsättningar.
Lärlingsutbildningen är uppbyggd av samma ämnen och kurser som den skolförlagda
utbildningen.
21 19 kap. 10 § skollagen och 4 kap. 3 § gymnasieförordningen.
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Nationella program är huvudprincipen
Huvudprincipen är att det bara finns nationella och individuella program i gymnasiesärskolan. Denna huvudprincip gör utbildningarna likvärdiga. Systemet är också
överblickbart och det är tydligt för elever, föräldrar och arbetsliv vad de olika utbildningarna leder till. Inom ramen för de nationella programmen finns utrymme för lokal
anpassning, bland annat i programfördjupningarna.22
Ibland är det dock viktigt att kunna avvika från de nationella programmen till exempel
för att kunna utveckla nya utbildningar. Därför finns särskilda varianter och möjligheter att avvika inom ramen för en riksrekryterande utbildning. Skolverket ska kvalitetssäkra och godkänna alla avvikelser från det nationella systemet. En huvudman kan
ansöka hos Skolverket om att få erbjuda en särskild variant eller en avvikelse inom
ramen för en riksrekryterande utbildning.

22 En gymnasiesärskola med hög kvalitet, prop. 2011/12:50.
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Avvikelser inom ett nationellt program
Rektorn får besluta att innehållet för en enskild elev på ett nationellt program får
avvika från vad som annars gäller för programmet.23 Ett exempel på en sådan avvikelse
är elever som läser en eller flera kurser från gymnasieskolan. Ett annat exempel är
elever som läser en kombination av kurser från gymnasiesärskolans nationella program
och ämnesområden från gymnasiesärskolans individuella program. Möjligheten till
avvikelser kan också underlätta för elever vid flytt eller byte av program genom att de
får tillgodoräkna sig redan godkända kurser.24

Reducerade och utökade program
Ett reducerat program innebär att eleven kan befrias från undervisning i en eller flera
kurser eller från gymnasiesärskolearbetet. Det kan bli aktuellt om eleven önskar det
och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt eller om
eleven saknar förutsättningar att klara av ett fullständigt program. Reducerat program
beslutas inom ett åtgärdsprogram.25 Det finns ingen begränsning av hur många poäng
eller vilka kurser som kan reduceras för eleven. Av elevens individuella studieplan ska
omfattningen av det reducerade programmet framgå.26
Ett utökat program innebär att eleven frivilligt får delta i en eller flera kurser som
ligger utanför elevens fullständiga program. Det förutsätter att eleven kan antas klara
av såväl det fullständiga programmet som de utökade kurserna. Det är rektorn som
beslutar om utökat program.27 Av elevens individuella studieplan ska det framgå vilka
kurser som ligger utanför det fullständiga programmet.28
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19 kap. 13 § skollagen.
En gymnasiesärskola med hög kvalitet, prop. 2011/12:50.
9 kap. 6 § gymnasieförordningen.
1 kap. 7 § gymnasieförordningen.
4 kap. 23 § gymnasieförordningen.
1 kap. 7 § gymnasieförordningen.
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Programstruktur för de nationella programmen
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Det finns tio ämnen som är gemensamma och som alla elever på nationella program
läser: engelska, estetisk verksamhet, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska eller svenska som andraspråk.
Riksdagen har beslutat vilka ämnen som är gymnasiesärskolegemensamma och omfattningen av dem.
Programstruktur för de nationella programmen
Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Programgemensamma ämnen
Programfördjupning
Gymnasiesärskolearbete
Individuellt val
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Programgemensamma ämnen
För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och som alla elever på programmet läser. De ger programmet dess karaktär. De tar
upp de kunskaper som alla elever på programmet ska tillägna sig och ger en grund för
fortsatta studier inom programmet.
Regeringen har beslutat vilka ämnen som är programgemensamma och omfattningen
av dem. Skolverket har beslutat om vilka kurser som ingår i de programgemensamma
ämnena.

Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för
programmålen och programmets karaktär. De kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena.
Kurserna inom programfördjupningen ökar bland annat elevernas förberedelse för
yrkesverksamhet.
I programfördjupningen ingår även kurser som kan stödja eleven att utifrån sina förutsättningar uppnå en så hög grad av självständighet som möjligt. Det är kurser i hemoch konsumentkunskap samt kurserna digital kompetens och trafikantkunskap.
Skolverket har beslutat om vilka kurser som huvudmannen får erbjuda som programfördjupning på respektive program.29 Huvudmannen beslutar vilka av dessa kurser
som skolorna ska erbjuda som programfördjupning. På så sätt finns det goda möjligheter att anpassa innehållet på utbildningen till det lokala arbetslivet.

Individuellt val
Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som skolorna ska erbjuda som individuellt val. Eleven
har dock, inom ramen för det individuella valet, rätt att läsa minst en kurs i idrott och
hälsa och minst en kurs i hem- och konsumentkunskap.30

29 4 kap. 5 och 6 §§ gymnasieförordningen.
30 4 kap. 7a § gymnasieförordningen.
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Gymnasiesärskolearbete
På alla nationella program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete om 100
poäng.31 De hundra poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats. I gymnasiesärskolearbetet ska eleven visa vad hon eller han kan utifrån det eleven har lärt sig
tidigare i utbildningen. Därför är det naturligt att eleven genomför gymnasiesärskolearbetet i slutet av utbildningen. Eleven kan genomföra gymnasiesärskolearbetet parallellt med kurser som ligger i slutet av utbildningen. Det är dock ett eget arbete och ska
inte genomföras inom ramen för en eller flera kurser.
Mål för gymnasiesärskolearbetet ingår som en del i programmålen för att betona att
elevens gymnasiesärskolearbete ska inriktas mot programmets karaktär. Det är utifrån
målen för gymnasiesärskolearbetet som läraren bedömer om elevens gymnasiesärskolearbete är godkänt eller inte. Det finns alltså ingen särskild ämnesplan för gymnasiesärskolearbetet.
Det finns ingen reglering om eleven ska genomföra gymnasiesärskolearbetet i grupp
eller enskilt. Läraren ska dock bedöma och betygsätta varje elev individuellt. Om några
elever genomför gymnasiesärskolearbetet i grupp behöver läraren kunna följa varje
enskild elevs arbete för att skaffa sig ett bedömningsunderlag.
På programmet för samhälle, natur och språk ska gymnasiesärskolearbetet visa elevens
förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. För
övriga nationella program gäller att gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet.
Att arbetsuppgifterna ska vara vanligt förekommande betyder att de kan förekomma
frekvent eller utgöra en grund i den specifika yrkesvardagen. Det handlar om arbetsuppgifter som eleven kommit i kontakt med i undervisningen på skolan eller i det
arbetsplatsförlagda lärandet.
Enligt målen för gymnasiesärskolearbetet ska det utföras på ett sådant sätt att eleven så
självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och
utvärderar sin uppgift. Genom att planera uppgiften, till exempel genom att motivera
val av verktyg och utrustning, kan eleven visa att hon eller han förstår den arbetsuppgift som ska genomföras.

Betyg på gymnasiesärskolearbetet
Om eleven har nått målet för gymnasiesärskolearbetet sätts betyget E. För en elev som
inte nått målen för gymnasiesärskolearbetet ska betyg inte sättas.32

31 1 kap. 3 § gymnasieförordningen.
32 18 kap. 24 § skollagen.
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Ämnesplanens struktur
För varje ämne finns det en ämnesplan. Ämnesplanen är uppbyggd på samma sätt för
alla ämnen i gymnasiesärskolan. I ämnesplanen finns dels beskrivningar av ämnet som
helhet, dels beskrivningar av varje kurs som ingår i ämnet. För varje kurs anges centralt
innehåll och kunskapskrav.
Nedan kommenteras varje del i ämnesplanen.

Ämnets namn
Ämnesplanen inleds med en kort beskrivning av ämnet eller kunskapsområdet.

Ämnets syfte
Texten under rubriken Ämnets syfte består av två delar, en text som beskriver syftet
med undervisningen och ett antal mål.
Syfte

Syfte
Syftet beskriver vilka kunskaper eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. Det ställer krav på undervisningen. Syftet kan också uttrycka
sådant som inte ska betygsättas, till exempel värdegrundsfrågor och elevens tillit till sin
förmåga.
I vissa ämnesplaner beskrivs också metoder som är viktiga för att ämnets syfte ska
uppfyllas.
Syfte

Mål

Mål
Målen beskriver de kunskaper eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnet. I målen beskrivs vilka delar av syftestexten som ska bedömas.
I varje ämne finns ett antal mål i en numrerad punktlista. Punktlistan är numrerad för
att det ska vara lätt att relatera varje kurs till de olika målen.
Målen inleds med ”förmåga att”, ”kunskaper om”, ”förståelse av” och ”färdigheter i
att”. I målen finns endast dessa fyra kunskapsuttryck. Kunskapsuttrycken speglar ett
kunnande med tyngdpunkt mot någon av kunskapsformerna fakta, förståelse och
färdigheter som anges i läroplanen eller mot det breda kunskapsbegreppet förmåga
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som också finns i läroplanen. Förmåga innefattar läroplanens alla fyra kunskapsformer
(fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet).
”Kunskaper om” beskriver faktakunskaper och förståelse. Dessa kunskaper visar eleven
genom att till exempel redogöra, beskriva eller samtala. Vissa mål lyfter fram just förståelse och då används uttrycket ”förståelse av” som handlar om att begripa någonting,
att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. Förståelse visar eleven ofta på
samma sätt som kunskaper om, dvs. genom att redogöra, beskriva eller samtala.
”Färdigheter i att” handlar om att veta hur någonting kan göras och att kunna utföra
det. Detta visar eleven genom att till exempel göra, använda och utföra någonting.
Som nämnts ovan innefattar ”förmåga att” samtliga fyra kunskapsformer och uttrycker
läroplanens breda kunskapsbegrepp.

Kurser i ämnet
Rubriken Kurser i ämnet anger vilka kurser som ingår i ämnet och om och i så fall hur
de bygger på varandra. Det finns inget krav på att eleven måste ha ett godkänt betyg
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i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den. Det är
tänkt att eleven ska läsa två kurser som bygger på varandra i den angivna ordningen,
men kurser kan överlappa varandra. Avsikten är dock inte att kurser som bygger på
varandra ska löpa helt parallellt och börja och sluta vid samma tillfälle.
Kurser som inte bygger på varandra kan eleven läsa oberoende av varandra eller parallellt.
Under rubriken Kurser i ämnet anges också om eleven kan läsa en kurs flera gånger
med olika innehåll (till exempel en specialområdeskurs).
Om kurserna bygger på varandra har de antingen en siffra som tillägg till sitt namn,
1, 2, 3 osv., eller så har de olika namn. Kurser som eleven kan läsa oberoende av varandra namnges inte med olika siffror. Ett ämne och en kurs kan ha samma namn.
Första kursen i ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap, idrott och hälsa, geografi, hemoch konsumentkunskap samt modersmål bygger på de kunskaper grundsärskolan ger
eller motsvarande.
Kursens namn och poängomfattning anger vilka av målen som just den aktuella
kursen omfattar. Här anges också omfattningen för respektive kurs i gymnasiesärskolepoäng. Här kan också kursens nivå anges, med begreppen ”grundläggande” och
”fördjupade” kunskaper.
Syfte

Mål

Centralt innehåll

Centralt innehåll
Det centrala innehållet anger vad lärarens undervisning ska innehålla i den aktuella
kursen. Utöver det centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll
utifrån elevernas behov och intresse. Det centrala innehållet säger ingenting om hur
mycket tid som ska ägnas åt de olika delarna.
Det centrala innehållet i alla kurser inleds med meningen ”Undervisningen i kursen
ska behandla följande centrala innehåll”. Därefter står det centrala innehållet i en
punktlista. Det betyder inte att punkterna alltid ska väga lika tungt i undervisningen.
Inte heller betyder det att undervisningen ska ske i en viss ordning.
Beroende på kursens karaktär uttrycks det centrala innehållet på olika sätt. I vissa kurser består punkterna i det centrala innehållet av några ord, i andra av flera meningar.
Centralt innehåll behöver inte bara vara stoff, utan kan även vara metoder, begrepp,
teorier etc. Det kan förekomma exempel i det centrala innehållet för att förtydliga
vilket innehåll som kursen syftar på eller för att konkretisera kursens nivå. I några fall
finns underrubriker för att gruppera det centrala innehållet.
Det finns en relation mellan mål och centralt innehåll. Det centrala innehållet motiveras av målen. När man läser en punkt i det centrala innehållet ska det gå att förstå
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varför innehållet finns med och varje innehållspunkt ska bidra till att eleverna utvecklas mot ett eller flera mål. Målen går också att spåra i det centrala innehållet.
Konkretions- och detaljeringsgraden i det centrala innehållet kan variera mellan olika
kurser beroende på deras karaktär och poängomfattning.
Det centrala innehållet i två kurser som bygger på varandra i ett ämne kan vara
identiskt i vissa delar. Då visar kursens nivå att det centrala innehållet i en kurs bygger
på en tidigare kurs. Formuleringen ”fördjupade” kunskaper i en senare kurs visar en
fördjupad nivå jämfört med ”grundläggande” kunskaper i den tidigare kursen.

Syfte

Mål

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kunskapskrav
Läraren ska sätta betyg på varje kurs. Det finns preciserade kunskapskrav för tre av de
godkända betygsstegen – E, C och A. Kunskapskraven för respektive betygssteg följer
samma disposition. Kunskapskraven utgår från målen. Ordningen i kunskapskraven
relaterar också till målen.
Det som är lika för de två kravnivåerna är skrivet på ett identiskt sätt och formuleringarna varierar endast när de markerar en progression mellan kravnivåerna. Det som
skiljer sig åt mellan kravnivåerna är markerat med fetstil.
Det som är lika för de olika betygsstegen är skrivet på ett identiskt sätt och formuleringarna varierar endast när de markerar en progression mellan betygsstegen. Det som
skiljer sig åt mellan betygsstegen är markerat med fetstil.
Progressionen mellan kurser i ett ämne kan uttryckas dels i det centrala innehållet,
dels i kunskapskraven. Grundprincipen i ämnesplanerna i gymnasiesärskolan är att
det centrala innehållet främst uttrycker progressionen mellan kurser. Det innebär att
kunskapskraven kan vara identiska i olika kurser i ett ämne.

Progressionstabellen
Nivåerna för betygsstegen E, C och A i kunskapskraven är formulerade med hjälp av
en progressionstabell. Progressionstabellen är utgångspunkt för kunskapskraven i samtliga kurser. Detta för att samma kunskapsuttryck i så stor utsträckning som möjligt ska
användas när samma sak avses oavsett vilken kurs det rör sig om. På så sätt kan hela
gymnasiesärskolan utveckla en samsyn på progressionen mellan betygsstegen E, C och
A. Ibland avviker formuleringarna från progressionstabellen och i vissa kurser används
även andra begrepp än de som förekommer i tabellen.
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Nedan presenteras progressionstabellen. Därefter följer en kort beskrivning av hur de
olika uttrycken används i kunskapskraven.
Betyget E

Betyget C

Betyget A

Beskriver, redogör,
förklarar, samtalar

medverkar

enkelt

utvecklat

Kvantitet

medverkar

något

några

Resonemang

medverkar

enkla

utvecklade

Utförande (handlag)

medverkar

med visst handlag

med gott handlag

Utförande
(resultat, kvalitet)

medverkar

tillfredsställande

gott

Utförande (säkerhet)

medverkar

med viss säkerhet

med säkerhet

Källkritik

medverkar i att föra
resonemang om
informationens och
källornas användbarhet

för enkla resonemang om informationens och källornas
användbarhet

för utvecklade resonemang om informationens och källornas
användbarhet

Löser problem

medverkar

väljer handlingsalternativ som efter
viss bearbetning
leder framåt

väljer handlingsalternativ som leder
framåt

Kolumnen längst till vänster anger när de olika uttrycken används. När det handlar om att eleven beskriver, redogör, förklarar och samtalar används till exempel
uttrycken medverkar i att beskriva för betyget E, beskriver på ett enkelt sätt för
betyget C samt beskriver på ett utvecklat sätt för betyget A.
Vad innebär det då att eleven till exempel medverkar i att beskriva, beskriver på ett
enkelt sätt eller beskriver på ett utvecklat sätt? Att eleven medverkar innebär att eleven
är aktiv och bidrar till att utföra uppgiften. En enkel beskrivning tar upp delar av det
som eleven ska beskriva, men ger inte en komplett beskrivning. När eleven beskriver
på ett utvecklat sätt är beskrivningen mer utförlig, fyllig och innehållsrik. Det finns
också en kvantitativ dimension mellan enkel (mer kortfattad) och utvecklat (längre).
Kunskapskraven kan även innehålla kvantitativa skillnader mellan betygsstegen. För
betyget E krävs det till exempel att eleven ska medverka i att ge exempel, för betyget C
ger eleven något exempel, och för betyget A ger eleven några exempel. I den kvantitativa aspekten finns också en kvalitativ aspekt. När eleven till exempel ger flera exempel
visar det på en högre kunskapsnivå än om hon eller han bara ger något exempel.
För vissa sammanhang i kolumnen längst till vänster finns olika uttryck. När det
gäller utförandet används uttrycken handlag, resultat eller säkerhet. Vilket uttryck som
används beror på sammanhanget. I vissa kurser är det naturligt att tala om ett handlag, i andra är det mer naturligt att tala om med vilken säkerhet eleven utför arbetet.
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Säkerhetsbegreppet när det handlar om utförandet avser hur skicklig eleven är, inte
om eleven arbetar säkert för sig själv och sin omgivning. Den senare typen av säkerhet
finns i de flesta yrkeskurser.
För betyget E medverkar eleven i att utföra arbetsmoment med resultat eller kvalitet.
För betyget C utför eleven arbetsmoment med tillfredsställande resultat eller kvalitet
och för betyget A krävs att eleven utför arbetsmoment med gott resultat eller god
kvalitet. När eleven medverkar i att utföra arbetsmoment kan det innebära att eleven
aktivt bidrar till att utföra ett arbetsmoment, men att eleven har behov av en lärare
eller handledare vid sin sida i mer eller mindre omfattning. Med tillfredsställande
resultat eller kvalitet avses att resultatet precis uppfyller fastställda kvalitetskrav eller
normer, eller att kvaliteten precis uppfyller krav på funktion eller i vissa fall krav på
utseende.
I fråga om handlaget krävs att eleven för betyget E medverkar i att utföra arbetsmoment, för betyget C utför eleven arbetet med visst handlag och för betyget A utför
eleven arbetet med gott handlag. Det gäller alltså det sätt på vilket eleven hanterar till
exempel verktyg och material.

Betygsskalan
Betygsskalan har fem godkända steg: E, D, C, B och A. Om en elev inte uppnår kunskapskraven för betyget E, ska betyg inte sättas. Preciserade kunskapskrav finns för tre
av betygen – E, C och A.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är
uppfyllda.
Betygsstegen D och B grundar sig alltså på vad som står i kunskapskravet för betyget
under och över. Underlaget för betygen D och B kan se olika ut för olika elever. En
elev uppfyller vissa delar av kunskapskravet för det överliggande betyget, medan en
annan elev uppfyller andra delar. Båda eleverna kan dock bedömas uppfylla det överliggande betyget till övervägande del. Eftersom ”till övervägande del” är en bedömning
som kan se olika ut från elev till elev kan dessa kunskapskrav inte preciseras vare sig på
nationell eller på lokal nivå.
Vid bedömningen av ”till övervägande del” gör läraren en helhetsbedömning av de
kunskaper eleven visar jämfört med överliggande kunskapskrav. I jämförelsen identifierar läraren vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller. Därefter bedömer
läraren med stöd i ämnets syfte och kursens centrala innehåll om elevens kunskaper
sammantaget uppfyller kravet på ”till övervägande del”.33

33 Mer information finns i stödmaterialet Betygsskalan och betygen B och D – en handledning,
Skolverket (2012).
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Programmet för administration,
handel och varuhantering
Programmål
Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration,
handel och varuhantering.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt.
Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt
kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar
försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om till exempel administrativ och
annan service, försäljning och bemötande.
Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att formulera och kommunicera
synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda it och digital teknik på ett
situationsanpassat sätt.
Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser
inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt och arbetsmiljö.
Eleverna ska få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande
i arbetslivet.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin handlingsberedskap och initiativförmåga samt att utföra olika arbetsmoment.
Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att diskutera och reflektera över
sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder. Utbildningen ska utveckla
elevernas kunskaper om vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att arbeta på ett sätt som
främjar hållbar utveckling.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom administration, försäljning och service.
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PROGRAMMET FÖR ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
Historia
Historia 1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1
Naturkunskap
Naturkunskap 1

900 p

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Svenska
Svenska 1

100

Svenska
som andra språk
Svenska som
andraspråk 1

Administration
Administration 1

100

50

Handel
Handel 1

100

Information och
kommunikation
Information och
kommunikation 1

100

Inköp och logistik
Inköp och logistik 1

100

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

200

200

50

Programfördjupning
Administration
Administration 2
Administration 3
Entreprenörskap
Entreprenörskap

800 p
100
100
100

Form och design
Form och design
– specialområde

100

Godshantering
Godshantering 1
Godshantering – truck

200
100

Handel
Handel 2
Handel 3
Praktisk marknadsföring

100
100
100

Hem- och
konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap 1

100

Individuellt val
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500 p

50

eller
200

Kurser inom programgemensamma ämnen

200 p
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Hotell
Konferens och
evenemang 1
Konferens och
evenemang 2

100
100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

Information och
kommunikation
Information och
kommunikation 2
Digital kompetens

100
100

Inköp och logistik
Inköp och logistik 2
Inköp och logistik 3
Näthandel 1
Näthandel 2

100
100
100
100

Lager och terminal
Plocklager

100

Gymnasiesärskolearbete

Livsmedels- och
näringskunskap
Livsmedels- och
näringskunskap
Mat och butik 1
Mat och butik 2

100
100
100

Lokalvård
Lokalvård 1
Lokalvård 2

100
100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

Service och bemötande
Service och
bemötande 2

100

100 p

PROGRAMMET FÖR ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla
elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och
varuhantering där service och kommunikation är centralt. Andra kurser i programfördjupningen utgör ett komplement till de olika yrkesområdena, till exempel kurserna
entreprenörskap, form- och design – specialområde, lokalvård 1 och lokalvård 2. Med ett
yrkeskunnande inom något av programmets områden ger de kompletterande kurserna
möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper i lokalvård eller inom andra områden.
Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens och
trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket av
kurser till sin programfördjupning. I programmet för administration, handel och varuhantering kan paketet av kurser sammanlagt omfatta 800 poäng. Tillsammans med
programmets alla andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot
olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan
sätter samman kan öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen
få ett arbete inom ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning
kan anpassas till lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger eleverna kunskaper inom olika
arbetsområden.
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Programfördjupningspaket Varuhantering
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom varuhantering på olika former av lager. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av upplockning och förflyttning av varor.
Ämne

Kurs

Godshantering

Godshantering 1

200

Godshantering – truck

100

Inköp och logistik 2

100

Inköp och logistik 3

100

Plocklager

100

Inköp och logistik
Lager och terminal

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Livsmedelshandel
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom livsmedelshandel. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av exponering, upplockning och annan hantering
av livsmedelsvaror.
Ämne

Kurs

Handel

Handel 2

Livsmedels- och näringskunskap

Service och bemötande

Poäng
100

Praktisk marknadsföring

100

Livsmedels- och näringskunskap

100

Mat och butik 1

100

Mat och butik 2

100

Service och bemötande 2

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Genom att i programfördjupningen ha kursen form och design – specialområde får eleverna kunskaper för arbete med exponering av varor inom livsmedelshandel.
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Programfördjupningspaket Handel
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom olika former av handel.
Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av exponering och annan hantering av
varor inom detalj-, fack- och partihandel.
Ämne

Kurs

Handel

Handel 2

100

Handel 3

100

Praktisk marknadsföring

100

Näthandel 1

100

Näthandel 2

100

Service och bemötande 2

100

Inköp och logistik
Service och bemötande

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Genom att i programfördjupningen ha kursen form och design – specialområde får eleverna kunskaper för arbete med exponering av varor inom handel.

Programfördjupningspaket Administration
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom administration, reception,
konferens och evenemang. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av telefonservice, kundservice, posthantering och kopieringsarbete.
Ämne

Kurs

Administration

Administration 2

100

Administration 3

100

Konferens och evenemang 1

100

Konferens och evenemang 2

100

Information och kommunikation

Information och kommunikation 2

100

Service och bemötande

Service och bemötande 2

100

Hotell

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programmet för estetiska verksamheter
Programmål
Programmet för estetiska verksamheter ska ge eleverna kunskaper om olika estetiska
uttrycksformer. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där
estetisk förmåga tas till vara. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till
exempel inom folkbildningen.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom det
estetiska området. Det kan vara att utifrån färg och form organisera varor inom handel
eller att arbeta på en kulturinstitution eller med skapande verksamhet. Utbildningen
ska därför utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera tankar
och idéer med hjälp av estetiska uttrycksformer. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga och kulturella perspektiv. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga
att använda digitala verktyg.
Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och
förebygga arbetsskador. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att
arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att skapa, uppleva och tolka konst och
kultur. Eleverna ska också ges möjligheter att reflektera över egna och andras arbeten.
Gemensamma projekt ska bidra till samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer
och till att omsätta idéer i praktisk handling.
Praktiska moment och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge eleverna möjligheter att utveckla ett estetiskt intresse och ett estetiskt förhållningssätt.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete inom ett estetiskt område eller leda till fortsatta studier till exempel
inom folkbildningen.

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
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sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
Historia
Historia 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

50

Svenska
Svenska 1

200

eller

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

200

Matematik
Matematik 1

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1

900 p

Svenska som andraspråk
Svenska som
andraspråk 1
200

Kurser inom programgemensamma ämnen
Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1
Estetisk kommunikation 2

100
100

Konst och kultur
Konst och kultur

100

Medieproduktion
Medieproduktion

100

Svenska
Svenska 2

100

eller
Svenska som andraspråk
Svenska som
andraspråk 2

50

Programfördjupning
100
100
100

Dans
Dans 1
Dans 2
Dans – specialområde
Dansgestaltning

100
100
100
100

Entreprenörskap
Entreprenörskap
Form och design
Form och design
Form och design
– specialområde
Fotografisk bild
Fotografisk bild 1
Fotografisk bild 2

Individuellt val
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100

800 p

Bild
Bild 1
Bild 2
Bild 3

Digitalt skapande
Digitalt skapande

500 p

Hem- och
konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap 1

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

100

Information och
kommunikation
Information och
kommunikation 1
Digital kompetens

100
100

100

Medieproduktion
Animation

100

Musik
Musik 1
Musik 2
Musik – specialområde
Musikproduktion

100
100
100
100

100
100

Samhällskunskap
Samhällskunskap
– arbetslivets villkor
Trafikantkunskap

100
100

Service och bemötande
Service och
bemötande 1

100

Svenska
Litteratur
Skrivande

100
100

Teater
Teater 1
Teater 2
Teater 3
Teater – specialområde

100
100
100
100

100
100

200 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla elevernas estetiska förmågor i att utföra arbetsuppgifter inom det estetiska området. Andra
kurser i programfördjupningen utgör ett komplement till det estetiska området, till
exempel kurserna entreprenörskap, information och kommunikation 1, service och bemötande 1, litteratur och skrivande. Med en förmåga att utföra arbetsuppgifter inom det
estetiska området ger de kompletterande kurserna möjligheter för eleverna att utveckla
ytterligare kunskaper. Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2,
digital kompetens och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett
självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket
av kurser till sin programfördjupning. I programmet för estetiska verksamheter kan
paketet av kurser sammanlagt omfatta 800 poäng. Tillsammans med programmets alla
andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman kan
öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete inom
ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning kan anpassas till
lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Programfördjupningen för estetiska verksamheter ger stora möjligheter att kombinera olika ämnen och kurser. I nedanstående exempel på programfördjupningar finns
renodlade specialiseringar, men programfördjupningen ger möjligheter att skapa andra
varianter.
Det centrala innehållet i kursen samhällskunskap – arbetslivets villkor i kombination
med mer estetiskt präglade kurser förbereder eleven för arbetsuppgifter inom det
estetiska området.
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Programfördjupningspaket Bild I
Kombinationen av kurser utvecklar särskilt elevernas estetiska förmåga att uttrycka sig
med hjälp av bilder. Arbetsuppgifter kan till exempel finnas inom handel, på kulturinstitutioner eller på annat sätt inom skapande verksamheter.
Ämne

Kurs

Poäng

Bild

Bild 1

100

Bild 2

100

Bild 3

100

Form och design

100

Form och design – specialområde

100

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

Form och design
Samhällskunskap

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Bild II
Kombinationen av kurser utvecklar särskilt elevernas estetiska förmåga att uttrycka sig
med hjälp av digitala bilder. Arbetsuppgifter kan till exempel finnas inom medier, på
kulturinstitutioner eller på annat sätt inom skapande verksamheter.
Ämne

Kurs

Digitalt skapande

Digitalt skapande

100

Fotografisk bild

Fotografisk bild 1

100

Fotografisk bild 2

100

Medieproduktion

Animation

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 300 poäng.
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Programfördjupningspaket Dans
Kombinationen av kurser utvecklar särskilt elevernas estetiska förmåga att uttrycka sig
med hjälp av dans. Arbetsuppgifter kan till exempel finnas på kulturinstitutioner.
Ämne

Kurs

Poäng

Dans

Dans 1

100

Dans 2

100

Dans – specialområde

100

Dansgestaltning

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

Teater

Teater 1

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Teater
Kombinationen av kurser utvecklar särskilt elevernas estetiska förmåga att uttrycka sig
med hjälp av teater. Arbetsuppgifter kan till exempel finnas på kulturinstitutioner.
Ämne

Kurs

Dans

Dans 1

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

Teater

Poäng

Teater 1

100

Teater 2

100

Teater 3

100

Teater – specialområde

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Musik
Kombinationen av kurser utvecklar särskilt elevernas estetiska förmåga att uttrycka sig
med hjälp av musik. Arbetsuppgifter kan till exempel finnas inom musikbranschen, på
kulturinstitutioner eller på annat sätt inom skapande verksamheter.
Ämne

Kurs

Musik

Musik 1

100

Musik 2

100

Musik – specialområde

100

Musikproduktion

100

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

Samhällskunskap

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 300 poäng.
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Programfördjupningspaket Medieproduktion
Kombinationen av kurser utvecklar särskilt elevernas förmåga att arbeta med medieproduktion. Arbetsuppgifter kan till exempel finnas på företag som arbetar med att
producera medier.
Ämne

Kurs

Form och design

Form och design

Poäng
100

Form och design – specialområde

100

Fotografisk bild

Fotografisk bild 1

100

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 300 poäng.
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Programmet för fastighet,
anläggning och byggnation
Programmål
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program.
Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillsyn,
underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus
som inomhus.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fastighet,
anläggning och byggnation. Fastighetsskötsel innefattar tillsyn över lokaler och underhåll av
fastigheter och anläggningar. Underhåll kan bland annat innebära renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader. Tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar
kan till exempel innebära lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer.
Anläggningsarbete kan till exempel vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och
stenbeläggningar. Arbetsuppgifter inom byggnation kan till exempel vara byggnadsarbete i
olika material, måleriarbeten och reparationer av byggnader.
De arbetsuppgifter som programmet förbereder för ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt. Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att planera och
genomföra olika arbetsuppgifter och olika arbetsmoment. I arbetet ingår att kunna
välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som
uppstår i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer också krav på
social förmåga och känsla för service.
Därför ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka
med andra människor, både inom den egna yrkesgruppen och inom andra yrkesgrupper. Utbildningen ska också utveckla elevernas serviceförmåga, kvalitetsmedvetenhet
och kreativitet.
Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så
att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för
att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Eleverna ska också få kunskaper
om miljö, material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar
utveckling. Utbildningen ska vidare utveckla elevernas förmåga att använda tidsenliga
metoder, t.ex. it och digital teknik, samt andra hjälpmedel.
Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att reflektera över den egna arbetsprocessen
och kritiskt granska och utvärdera arbetet i relation till kvalitets- och säkerhetskrav.
Färdighetsträning inom yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och
ska genomföras på ett sådant sätt att eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att
utföra uppgifter så självständigt som möjligt.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
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Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller
fastigheter och anläggningar såväl inomhus som utomhus.

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

PROGRAMSTRUKTUR
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
Historia
Historia 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Svenska
Svenska 1

Kurser inom programgemensamma ämnen

200

Matematik
Matematik 1

100

50

Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 1

100

50

Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel

200

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

200

Svenska
som andra språk
Svenska som
andraspråk 1

200

50

Programfördjupning
Bygg och anläggning
Bygg och anläggning 2
Bygg och anläggning 3
Entreprenörskap
Entreprenörskap
Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel
– byggnadsunderhåll
Fastighetsskötsel
– inre miljö

900 p
100
100

Hem- och konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap 1
100

Naturbruksteknik
Naturbruksteknik
– specialområde

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

100

Information och
kommunikation
Digital kompetens

100

Naturkunskap
Återvinning och
kretslopp 1
Återvinning och
kretslopp 2

Lokalvård
Lokalvård 1
Lokalvård 2

100
100

Material och verktyg
Material och verktyg 1
Material och verktyg 2
Måleri
Måleri 1
Måleri 2

100

Fordonsteknik
Körning – basmaskiner 1 100
Körning – basmaskiner 2 100
Hantverkstekniker
Hantverkstekniker 1
Hantverkstekniker 2

Individuellt val

50

400 p

eller

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

Naturkunskap
Naturkunskap 1

900 p

100
200

200 p
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Gymnasiesärskolearbete

100

100
100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

Service och bemötande
Service och bemötande 2

100

100
100

Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer 1
Skötsel av utemiljöer 2

100
100

100
100

Växtkunskap
Växtkunskap 1

100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla
elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom tillsyn, underhåll och reparationer av fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus. Andra kurser i
programfördjupningen utgör ett komplement till de olika yrkesområdena, till exempel
kurserna entreprenörskap, körning – basmaskin 1, körning – basmaskin 2 och service
och bemötande 2. Med ett yrkeskunnande inom något av programmets områden ger
de kompletterande kurserna möjligheter för eleverna att utveckla ytterligare kunskap.
Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket
av kurser till sin programfördjupning. I programmet för fastighet, anläggning och
byggnation kan paketet av kurser sammanlagt omfatta 900 poäng. Tillsammans med
programmets alla andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot
olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan
sätter samman kan öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen
få ett arbete inom ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning
kan anpassas till lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika arbetsområden.

Programfördjupningspaket Fastighetsskötsel
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom skötsel av fastigheters inre
och yttre miljö. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av gräsklippning, snöröjning eller hantering och sortering av material, eller en kombination av dessa arbetsuppgifter.
Ämne

Kurs

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel – inre miljö

Poäng
100

Material och verktyg

Material och verktyg 1

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer 1

100

Skötsel av utemiljöer 2

100

Växtkunskap

Växtkunskap 1

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 300 poäng.

gymnasieSÄRskolan

51

PROGRAMMET FÖR FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

Programfördjupningspaket Fastighetsskötsel
– inre miljö
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med skötsel av fastigheters inre
miljö. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av lokalvård, hantera och sortera
material samt fastighetsunderhåll.
Ämne

Kurs

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll

100

Fastighetsskötsel – inre miljö

100

Lokalvård 1

100

Lokalvård 2

100

Material och verktyg 1

100

Material och verktyg 2

100

Lokalvård
Material och verktyg

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 300 poäng.

Programfördjupningspaket Byggnation
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom byggnation. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av gjutning av betong, murarbeten, träarbeten och
plattläggning.
Ämne

Kurs

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning 2

100

Bygg och anläggning 3

100

Material och verktyg 1

100

Material och verktyg 2

100

Måleri 1

100

Måleri 2

100

Material och verktyg
Måleri

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

52

gymnasieSÄRskolan

Poäng

PROGRAMMET FÖR FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

gymnasieSÄRskolan

53

54

gymnasieSÄRskolan

Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmål
Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Efter
avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård,
lagerhållning och godshantering.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
fordonsvård och godshantering. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel
rekonditionering av fordon, däckbyte, biltvätt, godshantering, lagerhållning samt
fordons- och maskinreparationer. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om
fordon, logistik och service. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att
välja och använda verktyg, material och metoder för att utföra arbetsuppgifter och
arbetsmoment med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.
It-system av olika slag används inom alla de yrkesområden utbildningen kan leda
till. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att använda datorer och itsystem på det sätt som behövs inom yrkesområdena. Utbildningen ska också utveckla
elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom det valda yrkesområdet.
Dessa kunskaper är till exempel viktiga för att skapa en bra arbetsmiljö och förebygga
arbetsskador.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om material, teknisk utrustning och metoder. Utbildningen ska också bidra till att
eleverna utvecklar kunskaper för att så självständigt som möjligt kunna planera och
genomföra arbetsuppgifter samt bedöma arbetsresultat utifrån kvalitet och miljöhänsyn. Utbildningen ska dessutom ge eleverna möjligheter att diskutera och reflektera
över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter.
Utbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar kvalitetsmedvetenhet och förståelse
av service och yrkesetik. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda ett yrkesmässigt språkbruk som är anpassat till olika situationer som
kan uppkomma inom yrkesområdet och ett ordförråd som är relevant för området.
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågan att genomföra arbetsuppgifter utifrån
krav på hållbar utveckling.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete med till exempel personbilar, andra fordon och godshantering.
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Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen

900 p

Kurser inom programgemensamma ämnen

600 p

Engelska
Engelska 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Fordonsbranschen
Fordonsbranschen

200

Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Fordonsteknik
Fordonsteknik 1

200

200

Godshantering
Godshantering 1

200

Historia
Historia 1

50

Svenska
Svenska 1
eller

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

200

Matematik
Matematik 1

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1

Svenska
som andra språk
Svenska som
andraspråk 1

200

50

Programfördjupning

700 p

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Fordonsteknik
Fordonsteknik 2
100
100
Fordonsteknik 3
Fordonsteknik – cykel
100
Körning – basmaskiner 1 100
Körning – basmaskiner 2 100
Fordonsvård
Fordonsvård – personbil
Fordonsvård – tunga fordon
Rekonditionering 1
Rekonditionering 2

100
100
100
100

Godshantering
Godshantering – truck
Godshantering 2

100
100

Handel
Handel 1

100

Individuellt val
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Hem- och konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap 1
100

Hjulutrustningsteknik
Hjulutrustningsteknik 1
Hjulutrustningsteknik 2
Hjulutrustningsteknik 3

100
100
100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

Information
och kommunikation
Digital kompetens

100

Inköp och logistik
Inköp och logistik 1
Inköp och logistik 2

100
100

Gymnasiesärskolearbete

Lager och termial
Lager och terminal 1
Lager och terminal 2
Plocklager

100
100
100

Material och verktyg
Material och verktyg 1

100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Verkstadsteknik
Verkstadsteknik – grund
Sammanfogningsteknik 1
Sammanfogningsteknik 2
Skärande bearbetning 1
Skärande bearbetning 2

100
100
100
100
100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla
elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom fordonsvård, lagerhållning
och godshantering. Andra kurser i programfördjupningen utgör ett komplement till
de olika yrkesområdena, till exempel kurserna entreprenörskap, fordonsteknik – cykel,
körning – basmaskiner 2, handel 1, verkstadsteknik – grund, sammanfogningsteknik 1,
sammanfogningsteknik 2, skärande bearbetning 1 och skärande bearbetning 2. Med ett
yrkeskunnande inom något av programmets områden ger de kompletterande kurserna
möjligheter för eleverna att utveckla kunskap om verkstadsteknik eller inom andra
områden. Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens
och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket av
kurser till sin programfördjupning. I programmet för fordonsvård och godshantering
kan paketet av kurser sammanlagt omfatta 700 poäng. Tillsammans med programmets
alla andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av
yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman
kan öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete
inom ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning kan anpassas till lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika arbetsområden.

Programfördjupningspaket Service,
underhåll och reparation
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med service, underhåll och enklare
reparationer av fordon. Arbetsuppgifterna kan till exempel omfatta fordonsservice.
Ämne

Kurs

Poäng

Fordonsteknik

Fordonsteknik 2

100

Fordonsteknik 3

100

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik 1

100

Material och verktyg

Material och verktyg 1

100

Service och bemötande

Service och bemötande 1

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Däckservice
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med däckservice. Arbetsuppgifterna
kan till exempel finnas på bensinmack eller däckverkstad och där omfatta däckbyten.
Ämne

Kurs

Fordonsteknik

Fordonsteknik 2

100

Hjulutrustningsteknik

Hjulutrustningsteknik 1

100

Hjulutrustningsteknik 2

100

Hjulutrustningsteknik 3

100

Material och verktyg 1

100

Material och verktyg

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Fordonsvård
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med fordonsvård och rekonditionering. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av yttre och inre rengöring, städning
och ytbehandling av fordon.
Ämne

Kurs

Fordonsvård

Fordonsvård – personbil

100

Fordonsvård – tunga fordon

100

Rekonditionering 1

100

Rekonditionering 2

100

Service och bemötande 1

100

Service och bemötande

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Lager
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom olika former av lager och
terminaler. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av orderhantering, packning,
emballering och hantering av informationssystem.
Ämne

Kurs

Inköp och logistik

Inköp och logistik 1

100

Inköp och logistik 2

100

Lager och terminal 1

100

Lager och terminal 2

100

Plocklager

100

Lager och terminal

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Godshantering
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med hantering av gods på lager och
terminaler. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av användning av truckar vid
orderhantering och annan förflyttning av gods.
Ämne

Kurs

Fordonsteknik

Körning – basmaskiner 1

100

Godshantering

Godshantering – truck

100

Godshantering 2

100

Lager och terminal 1

100

Lager och terminal 2

100

Lager och terminal

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programmet för hantverk och produktion
Programmål
Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat
program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel tillverkning och montering.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
hantverk och produktion. Arbetsuppgifter inom yrkesområdet är till exempel produktframställning, svetsning och annan sammanfogning samt formgivning. För arbete
inom yrkesområdet ska eleverna utveckla kunskaper om hela produktionsprocessen,
från idé till färdig produkt, samt om utrustningens funktion, användning och skötsel.
Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om färg och form när det
gäller design. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att välja och använda
verktyg, material och tekniker. Digitala tekniker som förekommer inom yrkesområdet
ska ingå i utbildningen.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att utföra olika arbetsmoment och
bedöma den färdiga produktens kvalitet. Vidare ska utbildningen ge eleverna kunskaper om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete i verksamheter med hantverk och produktion
ska eleverna ges möjligheter att utveckla förmågan att utföra olika arbetsmoment
och förståelsen av det egna arbetets betydelse i produktionskedjan. Färdighetsträning
i yrkesområdet ska vara en väsentlig del av utbildningen och ska genomföras på ett
sådant sätt att eleverna utför sina uppgifter så självständigt som möjligt. Eleverna ska
få kunskaper om material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta med både nya och
beprövade material och arbetsmetoder.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete inom hantverk och produktion med till exempel textilt arbete, snickeri
och industriell produktion.

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
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sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
Historia
Historia 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Svenska
Svenska 1

Kurser inom programgemensamma ämnen

200

Matematik
Matematik 1

100

50

Form och design
Form och design

100

50

Hantverk och produktion
Hantverk och produktion

200

Material och verktyg
Material och verktyg 1

100

200

Svenska som andra språk
Svenska som
andraspråk 1
200

50

Programfördjupning

900 p

Bild
Bild 1

100

Digitalt skapande
Digitalt skapande

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Hantverkstekniker
Hantverkstekniker 1
Hantverkstekniker 2
Hantverkstekniker 3

100
200
200

Hem- och
konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap 1

100

100

Godshantering
Godshantering – truck

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

100

Handel
Handel 1
Praktisk marknadsföring

100
100

Industriell produktion
Industriell produktion 1
Industriell produktion 2
Industriell produktion 3

Form och design
Form och design
– specialområde

Individuellt val

62

400 p

eller

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

Naturkunskap
Naturkunskap 1

900 p

200 p
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Gymnasiesärskolearbete

100
100
100

Information
och kommunikation
Digital kompetens

100

Material och verktyg
Material och verktyg 2

100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

Service och bemötande
Service och
bemötande 1

100

Verkstadsteknik
Verkstadsteknik – grund
Sammanfogningsteknik 1
Sammanfogningsteknik 2
Skärande bearbetning 1
Skärande bearbetning 2

100
100
100
100
100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hantverk och produktion. Andra
kurser i programfördjupningen utgör ett komplement till de olika yrkesområdena,
till exempel kurserna bild 1, digitalt skapande, entreprenörskap, godshantering – truck,
handel 1 och praktisk marknadsföring. Med ett yrkeskunnande inom något av programmets områden ger de kompletterande kurserna möjligheter för eleverna att utveckla
ytterligare kunskap. Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital
kompetens och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket av
kurser till sin programfördjupning. I programmet för hantverk och produktion kan
paketet av kurser sammanlagt omfatta 900 poäng. Tillsammans med programmets
andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman kan
öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete inom
ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning kan anpassas till
lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika arbetsområden.
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Programfördjupningspaket Hantverk
Kombinationen av kurser ger kunskaper om material som trä, betong och smidesjärn,
om ritningar och skisstekniker samt försäljning och service. Arbetsuppgifterna kan till
exempel utgöras av hyvling inom snickeri, tillskärning inom textilt arbete och drejning
inom keramik.
Ämne

Kurs

Form och design

Form och design – specialområde

100

Hantverkstekniker

Hantverkstekniker 1

100

Hantverkstekniker 2

200

Hantverkstekniker 3

200

Service och bemötande 1

100

Service och bemötande

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Produktion
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete om tekniker inom sammanfogning
och skärande bearbetning. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av svetsning,
svarvning och fräsning.
Ämne

Kurs

Poäng

Industriell produktion

Industriell produktion 1

100

Material och verktyg

Material och verktyg 2

100

Verkstadsteknik

Verkstadsteknik grund

100

Sammanfogningsteknik 1

100

Sammanfogningsteknik 2

100

Skärande bearbetning 1

100

Skärande bearbetning 2

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Industriell produktion
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom industriell produktion.
Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av att montera, bearbeta komponenter
samt att serva och övervaka maskiner i industriell produktion.
Ämne

Kurs

Hantverkstekniker

Hantverkstekniker 1

100

Material och verktyg 2

100

Industriell produktion 1

100

Industriell produktion 2

100

Industriell produktion 3

100

Verkstadsteknik grund

100

Industriell produktion

Verkstadsteknik

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 300 poäng.
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Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmål
Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning
och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom
hotell, restaurang och bageri. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om
service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning
och servering. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om livsmedel,
hygien, näringslära, specialkost för olika ändamål och ansvarsfull alkoholservering.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om besöksnäringen som helhet med
fokus på kost och logi samt deras förståelse för kundernas förväntningar på service och
bemötande. Inom programmets olika verksamhetsområden genomförs flertalet arbetsuppgifter i samverkan med andra. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga
att samarbeta, men även utveckla deras förmåga att arbeta självständigt. Utbildningen
ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.
Besöksnäringen har en stark internationell prägel. Därför ska utbildningen utveckla
elevernas kunskaper om till exempel livsmedel och måltider i andra kulturer. Branschen arbetar också med lokala och regionala frågor med anknytning till närproducerade livsmedel och lokala traditioner. Utbildningen ska därför utveckla elevernas
förmåga att välja livsmedel med hänsyn till etik och hållbar utveckling. Utbildningen
ska ge eleverna kunskaper för att arbeta arbetsmiljöriktigt, säkert och i enlighet med
lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan
att genomföra olika arbetsmoment med såväl traditionella som moderna metoder, t.ex.
med hjälp av it. Eleverna ska dessutom ges möjligheter att utveckla förmågan att ta
initiativ, kommunicera och samverka med andra människor samt agera serviceinriktat.
Eleverna ska också ges möjligheter att reflektera över och diskutera hur tradition och
kultur påverkar människor och deras efterfrågan på service och bemötande. Vidare ska
utbildningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda ett yrkesmässigt
språkbruk som är anpassat till olika situationer som kan uppkomma inom yrkesområdet och ett ordförråd som är relevant för området.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom hotell, restaurang, storkök, bageri och konditori samt
med färskvaror.
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Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen

900 p

Engelska
Engelska 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Historia
Historia 1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1
Naturkunskap
Naturkunskap 1

50

Svenska
Svenska 1

200

eller
200
100

Svenska som andra språk
Svenska som
andraspråk 1
200

50

Kurser inom programgemensamma ämnen

Bageri- och konditorikunskap
Bageri- och
100
konditorikunskap

Hotell
Hotell

100

Livsmedels- och
näringskunskap
Livsmedels- och
näringskunskap

100

Måltids- och branschkunskap
Måltids- och
branschkunskap
200
Service och bemötande
Service och bemötande

Programfördjupning
Administration
Administration 1
Administration 2

100
100

100
100
100
100

Engelska
Engelska 2

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Form och design
Form och design
– specialområde

100

Handel
Handel 1

100

Individuellt val

68

100

700 p

Bageri- och
konditorikunskap
Bageri 1
Bageri 2
Konditori 1
Konditori 2

Hem- och
konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap 1

600 p

100

200 p
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Hotell
Frukost- och
bufféservering 1
Frukost- och
bufféservering 2
Konferens och
evenemang 1
Konferens och
evenemang 2
Våningsservice 1
Våningsservice 2

100
100
100
100
100
100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

Information
och kommunikation
Digital kompetens

100

Livsmedels- och
näringskunskap
Mat och butik 1
Mat och butik 2

100
100

Lokalvård
Lokalvård 1
Lokalvård 2

100
100

Gymnasiesärskolearbete

Matlagningskunskap
Matlagning 1
Matlagning 2
Matlagning 3

100
100
100

Matupplevelser
Matupplevelser

100

Moderna språk
Moderna språk

100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

Serveringskunskap
Servering 1
Servering 2
Servering 3

100
100
100

Service och bemötande
Service och
bemötande 1
Service och
bemötande 2

100
100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri där
service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning
och servering är centralt. Andra kurser i programfördjupningen utgör ett komplement
till de olika yrkesområdena, till exempel kurserna engelska 2, entreprenörskap, form- och
design – specialområde, handel 1, lokalvård 1, lokalvård 2 och moderna språk. Med ett
yrkeskunnande inom något av programmets områden ger de kompletterande kurserna
möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper i lokalvård eller inom andra områden.
Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket av
kurser till sin programfördjupning. I programmet för hotell, restaurang och bageri kan
paketet av kurser sammanlagt omfatta 700 poäng. Tillsammans med programmets
andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman kan
öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete inom
ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning kan anpassas till
lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika arbetsområden.

Programfördjupningspaket Hotell
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom hotellverksamhet. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av frukostservering och lokalvårdarbete.
Ämne

Kurs

Hotell

Frukost- och bufféservering 1

100

Frukost- och bufféservering 2

100

Våningsservice 1

100

Våningsservice 2

100

Service och bemötande 2

100

Service och bemötande

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Konferens och evenemang
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom konferens och evenemang.
Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av administrativt arbete på campingplatser,
vid konferenser och evenemang som mässor och festivaler.
Ämne

Kurs

Administration

Administration 1

100

Administration 2

100

Konferens och evenemang 1

100

Konferens och evenemang 2

100

Service och bemötande 2

100

Hotell
Service och bemötande

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Kök
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom storkök, restaurang och
cateringverksamhet. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av matlagning, disk,
servering och kassaarbete.
Ämne

Kurs

Poäng

Matlagningskunskap

Matlagning 1

100

Matlagning 2

100

Matlagning 3

100

Matupplevelser

Matupplevelser

100

Serveringskunskap

Servering 1

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Servering
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom restaurang, kafé och cateringverksamhet. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av servering, disk och kassaarbete.
Ämne

Kurs

Matlagningskunskap

Matlagning 1

100

Matupplevelser

Matupplevelser

100

Serveringskunskap

Servering 1

100

Servering 2

100

Servering 3

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Bageri och konditori
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom bageri, konditori och kafé.
Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av bakning, hantering, förpackning och
märkning av bröd och konditoriprodukter.
Ämne

Kurs

Bageri och konditorikunskap

Bageri 1

100

Bageri 2

100

Konditori 1

100

Konditori 2

100

Lokalvård 1

100

Lokalvård

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Mat och butik
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom dagligvaruhandel. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av lagning av enklare maträtter och bakning av bröd i
butik.
Ämne

Kurs

Poäng

Bageri och konditorikunskap

Bageri 1

100

Lokalvård

Lokalvård 1

100

Livsmedels och näringskunskap

Mat och butik 1

100

Mat och butik 2

100

Matlagningskunskap

Matlagning 1

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmål
Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat
program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa,
vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och
utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors
hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete.
Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. Centralt
i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde. Därför
ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om demokratiska värden och mänskliga
rättigheter. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera och möta
människor utifrån ett demokratiskt och etiskt förhållningssätt. Utbildningen ska även
utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet
samt om hur man kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.
Utbildningen ska ge kunskaper och insikter om arbetsmiljöns betydelse för fysisk,
psykisk och social hälsa samt om hur man kan samverka för att skapa goda och jämlika
arbetsförhållanden. Utbildningen ska också ge kunskaper om arbetsmiljöregler och
säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador.
Kännetecknande för de verksamheter som programmet utbildar för är att samverkan,
samarbete och kommunikation mellan människor är viktigt. Utbildningen ska därför
ge eleverna möjlighet att utveckla dessa förmågor genom att lösa uppgifter och utföra
praktiska arbetsmoment i samarbete med andra, men också så självständigt som möjligt. Eleverna ska ges möjlighet att använda it och digital teknik för kommunikation
och lärande.
Verksamheternas betoning på arbete med människor innebär att ett etiskt förhållningssätt och demokratiska värden ska genomsyra utbildningen. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och diskutera sociala och kulturella frågor. Utbildningen ska
bidra till att främja elevernas självförtroende, nyfikenhet, självständighet, samarbetsförmåga och vilja att ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
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Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och
förskola.

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
Historia
Historia 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

50

Svenska
Svenska 1

200

eller

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

200

Matematik
Matematik 1

100

Naturkunskap
Naturkunskap 1

900 p

Svenska som andra språk
Svenska som
andraspråk 1
200

Kurser inom programgemensamma ämnen
Hälsa
Hälsa 1
Hälsa 2

100
100

Människan
Människan

100

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Vård och omsorg
Vård och omsorg 1

200

50

Programfördjupning
Entreprenörskap
Entreprenörskap

700 p
100

Estetisk kommunikation
Estetisk kommunikation 1 100

100

Fritid och friskvård
Fritid och friskvård 1
Fritid och friskvård 2
Friluftsliv

100
100
100

Individuellt val
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Hem- och
konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

Form och design
Form och design
– specialområde

Barnet i förskolan
Barnet i förskolan 1
Barnet i förskolan 2
Skapande verksamhet
i förskolan

600 p

Information
och kommunikation
Digital kompetens

Naturkunskap
Naturkunskap 2

100

100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

100

Serveringskunskap
Servering 1

100

100
100
100

100

Service och bemötande
Service och
bemötande 2

Lokalvård
Lokalvård 1
Lokalvård 2

100
100

Svenska
Litteratur
Svenska 2

100
100

Matlagningskunskap
Matlagning 1

100

Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 2 100

100

Människokroppen
Människokroppen

100

Vård och omsorg
Vård och omsorg 2
Vård och omsorg 3

200 p
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100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar till att utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola. Andra kurser i programfördjupningen utgör ett komplement till
de olika yrkesområdena, till exempel kurserna entreprenörskap, estetisk kommunikation
1, form- och design – specialområde, lokalvård 2, matlagning 1, naturkunskap 2 och
svenska 2/svenska som andraspråk 2. Med ett yrkeskunnande inom något av programmets områden ger de kompletterande kurserna möjligheter för eleverna att utveckla
kunskaper i lokalvård eller inom andra områden. Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens och trafikantkunskap bidrar till att eleverna
utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket
av kurser till sin programfördjupning. I programmet för hälsa, vård och omsorg kan
paketet av kurser sammanlagt omfatta 700 poäng. Tillsammans med programmets alla
andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman kan
öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete inom
ett visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning kan anpassas till
lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika arbetsområden.

Programfördjupningspaket Förskola
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete på förskola eller med barnverksamhet inom föreningslivet. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av att sysselsätta
och leka med barn i förskola, museernas barnverksamhet och i parklek.
Ämne

Kurs

Fritid och friskvård

Friluftsliv

100

Barnet i förskolan

Barnet i förskolan 1

100

Svenska

Poäng

Barnet i förskolan 2

100

Skapande verksamhet i förskolan

100

Litteratur

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket
Fritids- och friskvårdssektorn
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom fritids- och friskvårdssektorn
på fritidsanläggningar och i fritidsverksamhet inom föreningslivet. Arbetsuppgifterna
kan till exempel utgöras av iordningsställande av utrustning, information om hur
utrustning fungerar och bokningar.
Ämne

Kurs

Poäng

Fritid och friskvård

Fritid och friskvård 1

100

Fritid och friskvård 2

100

Friluftsliv

100

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa 2

100

Människokroppen

Människokroppen

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Äldreomsorg
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med äldre och funktionshindrade
inom omsorgen till exempel i äldreboende, dagcenter och inom daglig verksamhet.
Arbetsuppgifterna utgörs av stöd i äldres och funktionshindrade personers vardag och
i deras utevistelse.
Ämne

Kurs

Lokalvård

Lokalvård 1

Poäng
100

Människokroppen

Människokroppen

100

Serveringskunskap

Servering 1

100

Vård och omsorg

Vård och omsorg 2

100

Vård och omsorg 3

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programmet för samhälle, natur och språk
Programmål
Programmet för samhälle, natur och språk ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper
för arbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier
till exempel inom folkbildningen.
Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt
om hur de påverkar och påverkas av varandra. Det innebär att utbildningen ska
utveckla elevernas förståelse av hur lokala, nationella och globala förhållanden och
förutsättningar påverkar individ, samhälle och natur. Utbildningen ska också ha ett
historiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att förstå förhållandena i dagens
samhälle och kunna orientera sig inför framtida samhällsförändringar. Utbildningen
ska utveckla elevernas kunskaper om människors livsvillkor. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta ställning i olika samhällsfrågor. Utbildningen
ska också utveckla elevernas naturvetenskapliga kunskaper om livets villkor och om
sammanhangen i naturen. Vidare ska utbildningen belysa teknikens roll i samspelet
mellan människa och natur. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om hållbar
utveckling.
Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och
förebygga arbetsskador. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att
arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om it och digitala
medier för kommunikation och lärande.
Praktiska moment som fältstudier och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge
eleverna möjligheter att utveckla en natur- och samhällsvetenskaplig förståelse. Språket
är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen
ska därför ge eleverna tillfällen att kommunicera på svenska och engelska i tal och
skrift. Utbildningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av människors agerande som individer men också av människors agerande i grupp.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och breddning samt kan bidra till
specialiserade kunskaper för arbete som till exempel är relaterat till samhälle, natur
och språk. Programfördjupningen kan även leda till fortsatta studier till exempel inom
folkbildningen.
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Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande
arbetsuppgifter inom ett yrkesområde. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven så
självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och
utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen

900 p

Kurser inom programgemensamma ämnen

600 p

Engelska
Engelska 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

50

Engelska
Engelska 2

100

Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Geografi
Geografi 1

100

Medieproduktion
Medieproduktion

100

Naturkunskap
Naturkunskap 2

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 2

100

Svenska
Svenska 2

100

Historia
Historia 1
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
Matematik
Matematik 1
Naturkunskap
Naturkunskap 1

50

Svenska
Svenska 1

200

eller
200
100

Svenska som andra språk
Svenska som
andraspråk 1
200

50

eller
Svenska som andraspråk
Svenska som
andraspråk 2

Programfördjupning

700 p

Administration
Administration 1
Administration 2

100
100

Engelska
Engelska 3

100

Entreprenörskap
Entreprenörskap

100

Geografi
Geografi 2

100

Hem- och
konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap
Historia
Historia 2
Historia 3

Individuellt val

80

100

100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2
Information och
kommunikation
Information och
kommunikation 1
Information och
kommunikation 2
Digital kompetens
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100
100
100

Naturkunskap
100
Naturkunskap 3
Återvinning och kretslopp 1 100
Återvinning och kretslopp 2 100
Religionskunskap
Religionskunskap 2
Religionskunskap 3

100
100

Matematik
Matematik 2
Matematik 3

100
100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 3
Samhällskunskap
– arbetslivets villkor
Trafikantkunskap

Moderna språk
Moderna språk

100

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Svenska
Litteratur
Skrivande

100
100

100
100

200 p

100

Gymnasiesärskolearbete

100
100
100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar till att utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra. Andra kurser i programfördjupningen utgör komplement till dessa kunskaper,
till exempel kurserna administration 1, administration 2, entreprenörskap, information
och kommunikation 1, information och kommunikation 2, återvinning och kretslopp 1,
återvinning och kretslopp 2 och service och bemötande 1. De kompletterande kurserna
ger möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper i återvinning eller inom andra
områden. Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens
och trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket av
kurser till sin programfördjupning. I programmet för samhälle, natur och språk kan
paketet av kurser sammanlagt omfatta 700 poäng. Tillsammans med programmets
andra kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av kompetenser inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman kan
öka elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika områden.

Programfördjupningspaket Samhälle
Efter avslutad utbildning ska eleverna ha möjlighet till fortsatta studier. Kombinationen av kurser ska utveckla elevernas kunskaper om samhället och människans livsvillkor och förståelse för hur lokala, globala och nationella förhållanden kan påverka
individen. Dessutom ger programfördjupningspaketet ett historiskt perspektiv för att
eleverna ska ha möjlighet att förstå förhållanden i dagens samhälle och kunna orientera
sig inför framtiden. Det centrala innehållet i kursen samhällskunskap – arbetslivets
villkor förbereder eleven för arbete inom ett yrkesområde.
Ämne

Kurs

Historia

Historia 2

Poäng
100

Historia 3

100

Religionskunskap

Religionskunskap 2

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap 3

100

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

gymnasieSÄRskolan

81

PROGRAMMET FÖR SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK

Programfördjupningspaket Natur
Efter avslutad utbildning ska eleverna ha möjlighet till fortsatta studier. Kombinationen av kurser ska utveckla elevernas kunskaper om livets villkor och om sammanhangen i naturen. Dessutom ger programfördjupningspaketet en belysning av
teknikens roll i samspelet mellan människa och natur och utvecklar elevens kunskaper
om hållbar utveckling. Det centrala innehållet i kursen samhällskunskap – arbetslivets
villkor förbereder eleven för arbete inom ett yrkesområde.
Ämne

Kurs

Poäng

Geografi

Geografi 2

100

Matematik

Matematik 2

100

Matematik 3

100

Naturkunskap

Naturkunskap 3

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Språk
Efter avslutad utbildning ska eleverna ha möjlighet till fortsatta studier. Kombinationen av kurser ska utveckla elevernas språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill
och vågar använda språket i olika situationer. Dessutom ger programfördjupningspaketet eleverna en möjlighet att utveckla en kommunikativ förmåga. Det centrala
innehållet i kursen samhällskunskap – arbetslivets villkor förbereder eleven för arbete
inom ett yrkesområde.
Ämne

Kurs

Engelska

Engelska 3

100

Moderna språk

Moderna språk

100

Samhällskunskap

Samhällskunskap – arbetslivets
villkor

100

Svenska

Svenska – litteratur

100

Svenska – skrivande

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programmet för skog, mark och djur
Programmål
Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat
program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel skötsel, service och
produktion inom naturbrukssektorn.
Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter och
arbetsmoment inom naturbruk på ett sätt som är etiskt och främjar hållbar utveckling.
Naturbruk innefattar de olika verksamheter som nyttjar och förvaltar naturresurser.
Det kan till exempel vara produktion av livsmedel, växtmaterial och träråvara. Andra
verksamheter är natur- och landskapsvård, arbete med djur, arbete med park- och
trädgårdsmiljöer samt försäljning av varor och tjänster. Även verksamheter som syftar
till rekreation och naturupplevelser ingår.
Att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vårdar miljön ställer
krav på respekt för det levande och naturens mångfald. Utbildningen ska därför utveckla
elevernas kunskaper om ekologiska samband i naturen och om växter och djur. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att hantera och sköta teknisk utrustning
som används inom naturbruk. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om
lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Arbetsmiljö och säkerhet ska ha en
central plats i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador.
Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att reflektera
och kritiskt granska hur människan kan bruka naturen för hållbar utveckling. Med
utgångspunkt i praktiskt arbete med skötsel, service och produktion inom naturbruk
ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att utföra arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förmågan att så självständigt som
möjligt planera och genomföra arbetsuppgifter och lösa uppkomna problem. Centralt
är att eleverna utvecklar förmågan att genomföra arbetsuppgifter med ansvar för kvalitet, miljö och etik. Utbildningen ska också utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka inom yrkesområdet.
Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet
ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår
yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Programmålet gäller för både skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning.
Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom lantbruk, skogsbruk och trädgård samt med djur.

Mål för gymnasiesärskolearbetet
Gymnasiesärskolearbetet ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som
programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekom-
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mande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiesärskolearbetet ska utföras på ett
sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare
planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

Programstruktur
Kurser inom gymnasiesärskolegemensamma ämnen
Engelska
Engelska 1
Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet
Historia
Historia 1

100

Religionskunskap
Religionskunskap 1

100

Samhällskunskap
Samhällskunskap 1

50

Svenska
Svenska 1

Kurser inom programgemensamma ämnen

200

Matematik
Matematik 1

100

50

Biologi – naturbruk
Biologi – naturbruk

100

50

Naturbruk
Naturbruk 2

200

Naturbruksteknik
Naturbruksteknik

100

200

Svenska som andra språk
Svenska som
andraspråk 1
200

50

Programfördjupning
Biologi – naturbruk
Djurens biologi
Marken och
växternas biologi
Entreprenörskap
Entreprenörskap
Fastighetsskötsel
Fastighetsskötsel
– byggnadsunderhåll

900 p
100
100
100

100

Fordonsteknik
Körning – basmaskiner 1 100
Körning – basmaskiner 2 100
Fordonsvård
Fordonsvård – tunga fordon 100
Form och design
Form och design
– specialområde

100

Godshantering
Godshantering – truck

100

Handel
Handel 1

100

Hem- och konsumentkunskap
Hem- och
konsumentkunskap
100
Hästkunskap
Hästkunskap 1
Hästkunskap 2
Hästkunskap 3

Individuellt val
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400 p

eller

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

Naturkunskap
Naturkunskap 1

900 p

100
100
100

200 p
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Hästkunskap, forts.
Ridning och körning 1
Ridning och körning 2

100
100

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 2

100

Information och
kommunikation
Information och
kommunikation 1
Digital kompetens

100
100

Lantbruksdjur
Lantbruksdjur 1
Lantbruksdjur 2
Lantbruksdjur 3

100
100
100

Livsmedelsoch näringskunskap
Livsmedels- och
näringskunskap 1

100

Motor- och röjmotorsåg
Röjmotorsåg
Motorsåg

100
100

Naturbruksteknik
Naturbruksteknik
– specialområde

100

Odling
Odling – grund
Odling i växthus 1
Odling i växthus 2

100
100
100

Gymnasiesärskolearbete

Odling, forts.
Odling på friland 1
Odling på friland 2
Växtodling 1
Växtodling 2

100
100
100
100

Samhällskunskap
Trafikantkunskap

100

Service och bemötande
Service och bemötande 1

100

Skogsbruk
Skogsbruk 1
Skogsbruk 2
Skogsbruk 3

100
100
100

Skötsel av utemiljöer
Skötsel av utemiljöer 1
Skötsel av utemiljöer 2
Skötsel av utemiljöer 3

100
100
100

Sällskapsdjur
Sällskapsdjur 1
Sällskapsdjur 2
Sällskapsdjur
– specialområde

100
100
100

Trädgårdsanläggning
Trädgårdsanläggning 1
Trädgårdsanläggning 2
Trädgårdsanläggning 3

100
100
100

Växtkunskap
Växtkunskap 1
Växtkunskap 2

100
100

100 p
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Programfördjupning
Programfördjupningen innehåller kurser som ligger inom ramen för programmets
programmål och karaktär. Skolverket beslutar om vilka kurser som får erbjudas som
programfördjupning. På Skolverkets webbplats finns en aktuell förteckning över vilka
kurser som ingår i programfördjupningen på programmet.
Flertalet av kurserna i programfördjupningen bidrar uppenbart till att utveckla
elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom naturbruk. Andra kurser i
programfördjupningen utgör ett komplement till de olika yrkesområdena, till exempel
kurserna entreprenörskap, körning – basmaskin 1, körning – basmaskin 2, fordonsvård
– tunga fordon, form och design – specialområde, godshantering – truck, handel 1 och
service och bemötande 1. Med ett yrkeskunnande inom något av programmets områden
ger de kompletterande kurserna möjligheter för eleverna att utveckla ytterligare kunskap. Kurserna hem- och konsumentkunskap 1, idrott och hälsa 2, digital kompetens och
trafikantkunskap bidrar till att eleverna utvecklar förmåga till ett självständigt liv.
Varje skola som erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram kan sätta samman ett paket av
kurser till sin programfördjupning. I programmet för skog, mark och djur kan paketet
av kurser sammanlagt omfatta 900 poäng. Tillsammans med programmets andra
kurser bildar programfördjupningens kurser utgångar mot olika typer av yrkesområden inom programmet. Kombinationen av kurser som skolan sätter samman kan öka
elevernas förutsättningar och möjligheter att efter utbildningen få ett arbete inom ett
visst arbetsområde. Skolans val av kurser till programfördjupning kan anpassas till
lokala förhållanden på arbetsmarknaden.
Nedan följer ett antal exempel på paket av kurser ur programfördjupningen, som skolan kan välja för sina utbildningar. Dessa exempel ger utgångar från utbildningar som
ger eleverna kunskaper inom olika arbetsområden.
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Programfördjupningspaket Lantbruksdjur
Kombinationen av kurser ger kunskap för arbete inom skötsel av olika slag av lantbruksdjur och deras vistelsemiljöer. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av
foder- och gödselhantering.
Ämne

Kurs

Biologi – naturbruk

Djurens biologi

Poäng
100

Lantbruksdjur

Lantbruksdjur 1

100

Lantbruksdjur 2

100

Lantbruksdjur 3

100

Livsmedels- och näringskunskap

Livsmedels- och näringskunskap

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Odling

Odling – grund

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Jord och skog
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom jord- och skogsbruk.
Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av jordbearbetning, plantering, skörd och
sortering.
Ämne

Kurs

Biologi – naturbruk

Marken och växternas biologi

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Odling

Odling – grund

100

Växtodling 1

100

Växtodling 2

100

Skogsbruk 1

100

Skogsbruk 2

100

Skogsbruk

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Skog
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom jord- och skogsbruk. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av röjning och plantering.
Ämne

Kurs

Biologi – naturbruk

Marken och växternas biologi

100

Motor- och röjmotorsåg

Poäng

Röjmotorsåg

100

Motorsåg

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Skogsbruk

Skogsbruk 1

100

Skogsbruk 2

100

Skogsbruk 3

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Sällskapsdjur
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete inom skötsel av olika slag av
sällskapsdjur, deras utrustning och vistelsemiljöer. Arbetsuppgifterna kan till exempel
utgöras av utfodring, rengöring och rastning av sällskapsdjuren.
Ämne

Kurs

Poäng

Biologi – naturbruk

Djurens biologi

100

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll

100

Information och kommunikation

Information och kommunikation 1

100

Service och bemötande

Service och bemötande 1

100

Sällskapsdjur

Sällskapsdjur 1

100

Sällskapsdjur 2

100

Sällskapsdjur – specialområde

100

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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Programfördjupningspaket Trädgårdsodling
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med produktion av nyttoväxter på
friland och i växthus. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av förökning, skötsel,
skörd, sortering samt användning av grönsaker och blommor.
Ämne

Kurs

Biologi – naturbruk

Marken och växternas biologi

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Odling

Odling grund

100

Odling i växthus 1

100

Odling på friland 1

100

Odling på friland 2

100

Växtkunskap 1

100

Växtkunskap

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.

Programfördjupningspaket Skötsel av utemiljöer
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med skötsel av utemiljöer. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av gräsklippning, skötsel av rabatter, snöröjning,
utomhusstädning samt hantering och sortering av material.
Ämne

Kurs

Biologi – naturbruk

Marken och växternas biologi

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Odling

Odling grund

100

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer 1

100

Skötsel av utemiljöer 2

100

Skötsel av utemiljöer 3

100

Växtkunskap 1

100

Växtkunskap

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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PROGRAMMET FÖR SKOG, MARK OCH DJUR

Programfördjupningspaket Trädgårdsanläggning
Kombinationen av kurser ger kunskaper för arbete med trädgårdsanläggning. Arbetsuppgifterna kan till exempel utgöras av plattläggning, anläggning av odlingsbädd och
planteringsarbete.
Ämne

Kurs

Biologi – naturbruk

Marken och växternas biologi

100

Naturbruksteknik

Naturbruksteknik – specialområde

100

Odling

Odling grund

100

Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning 1

100

Trädgårdsanläggning 2

100

Trädgårdsanläggning 3

100

Växtkunskap 1

100

Växtkunskap

Poäng

+ Ytterligare kurser på sammanlagt 200 poäng.
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De individuella programmen
Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier,
personlig utveckling och deltagande i samhället.34 De individuella programmen är till
för de elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program. Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. För en del av eleverna på de individuella programmen kommer utbildningen främst att handla om att öka elevens förutsättningar för en
meningsfull sysselsättning som vuxen.35
Utbildningen på ett individuellt program kan även syfta till att stimulera en elev att
senare gå över till ett nationellt program.36

Innehåll på de individuella programmen
De individuella programmen har inga programmål. Innehållet i utbildningen utgår
istället från den enskilda elevens behov och förutsättningar. Rektorn ansvarar för
att skolan upprättar en individuell studieplan i dialog med eleven. Information om
elevens tidigare skolgång kan vara värdefull information för att elevens studieplan
utformas så att den ger eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Den
individuella studieplanen behöver kontinuerligt följas upp och revideras under elevens
studietid.

Ämnesområden
Följande ämnesområden ingår i de individuella programmen.37

•
•
•
•
•
•

estetisk verksamhet
hem- och konsumentkunskap
idrott och hälsa
natur och miljö
individ och samhälle
språk och kommunikation

Ämnesområdena är till skillnad från ämnena inte uppdelade i kurser. Undervisningstiden ska därför fördelas på de sex ämnesområdena. Huvudmannen beslutar om
antalet undervisningstimmar för varje ämnesområde.38

34
35
36
37
38

18 kap. 2 § skollagen.
En gymnasiesärskola med hög kvalitet, prop. 2011/12:50
19 kap. 14 § skollagen.
19 kap. 14 § skollagen.
4 kap. 22 § gymnasieförordningen.
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Elevens individuella studieplan ska innehålla uppgifter om de ämnesområden som
ingår i elevens utbildning.39
Rektorn får besluta att en elev på ett individuellt program ska läsa en kombination av
ämnesområden och ämnen från de nationella programmen i gymnasiesärskolan.40 På
detta sätt går det att anpassa utbildningen så att varje elev kan utvecklas så långt som
möjligt utifrån sina förutsättningar.

Praktik
Praktik får förekomma på de individuella programmen om rektorn bedömer att det
är till nytta för eleven.41 För en elev som har förutsättningar att göra praktik, kan en
sådan erfarenhet förbereda eleven för övergången till arbetslivet. Det ger också eleven
möjlighet att vara en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
Omfattningen av praktiken beslutas för varje enskild elev Praktiken styrs inte av innehållet i ämnesområdesplanerna, till skillnad från det arbetsplatsförlagda lärandet på de
nationella programmen som styrs av innehållet i ämnesplanerna.

Ämnesområden i grundsärskolan
Många av eleverna från den särskilda inriktningen träningsskolan i grundsärskolan
fortsätter sin utbildning på de individuella programmen i gymnasiesärskolan. Innehållet i ämnesområdena i gymnasiesärskolan är en fortsättning och utveckling av innehållet i grundsärskolans ämnesområden. Namnen på ämnesområdena i grundsärskolan
och i gymnasiesärskolan kan dock vara olika. Nedan visas vilket ämnesområde
i gymnasiesärskolan som motsvarar grundsärskolans ämnesområde:
Gymnasiesärskolan

Grundsärskolan

estetisk verksamhet

estetisk verksamhet

hem- och konsumentkunskap

vardagsaktiviteter

idrott och hälsa

motorik

natur och miljö

verklighetsuppfattning

individ och samhälle

vardagsaktiviteter

språk och kommunikation

kommunikation

39 1 kap. 7 § gymnasieförordningen.
40 19 kap. 15 § skollagen.
41 19 kap. 14 § skollagen.
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Ämnesområdesplanens struktur
För varje ämnesområde finns det en ämnesområdesplan. Ämnesområdesplanen är
uppbyggd på samma sätt för alla ämnesområden. I ämnesområdesplanen finns beskrivningar av ämnesområdet, centralt innehåll och kravnivåer.
Nedan kommenteras varje del i ämnesområdesplanen.

Ämnesområdets namn
Ämnesområdesplanen inleds med en kort beskrivning av ämnesområdet.

Ämnesområdets syfte
Texten under rubriken Ämnesområdets syfte består av två delar, en text som beskriver
syftet med undervisningen och ett antal mål.
Syfte

Syfte

Syftet beskriver vilka kunskaper eleverna ska få möjlighet att utveckla genom undervisningen i ämnesområdet. Syftet kan också uttrycka sådant som inte ska bedömas, till
exempel värdegrundsfrågor och elevens tillit till sin förmåga.
I vissa ämnesområdesplaner beskrivs också metoder som är viktiga för att ämnesområdets syfte ska uppfyllas.
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Syfte

Mål

Mål

Målen beskriver de kunskaper eleverna ska få förutsättningar att utveckla genom undervisningen i ämnesområdet. I målen beskrivs också vilka delar av syftet som ska bedömas.
Syfte

Mål

Centralt innehåll

Centralt innehåll
Det centrala innehållet anger det innehåll som undervisningen i ämnesområdet ska
behandla. Utöver det centrala innehållet kan läraren komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse, men läraren ska i undervisningen åtminstone
behandla det som anges i det centrala innehållet.
Det centrala innehållet i alla ämnesområden inleds med meningen ”Undervisningen
i ämnesområdet ska behandla följande centrala innehåll”. Därefter står det centrala
innehållet i en punktlista. Det betyder inte att punkterna alltid ska väga lika tungt i
undervisningen. Inte heller betyder det att undervisningen ska ske i en viss ordning.
Det centrala innehållet uttrycks på olika sätt beroende på ämnesområdets karaktär.
I vissa ämnesområden består punkterna i det centrala innehållet av några ord, i andra
av flera meningar. Centralt innehåll behöver inte bara vara stoff utan kan även vara
metoder och begrepp. Det kan förekomma exempel i det centrala innehållet för att
förtydliga vilket innehåll som ämnesområdet syftar på. I några fall finns underrubriker
för att gruppera det centrala innehållet.
Det finns en relation mellan mål och centralt innehåll. Det centrala innehållet motiveras av målen. När man läser en punkt i det centrala innehållet ska det gå att förstå
varför innehållet finns med och varje innehållspunkt ska bidra till att eleverna utvecklas mot ett eller flera mål. Målen går också att spåra i det centrala innehållet.

Syfte

Mål

Centralt innehåll

Kravnivå

Kravnivåer
Ämnesområdesplanerna innehåller kravnivåer för grundläggande kunskaper och för
fördjupade kunskaper. Kravnivåerna utgår från målen, och ordningen i kravnivåerna
relaterar också till målen. Kravnivåerna anger att bedömningen ska göras utifrån
elevens förutsättningar.
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Det som är lika för de två kravnivåerna är skrivet på ett identiskt sätt och formuleringarna varierar endast när de markerar en progression mellan kravnivåerna. Det som
skiljer sig åt mellan kravnivåerna är markerat med fetstil.
Progressionstabellen

Nivåerna för grundläggande respektive fördjupade kunskaper är formulerade med hjälp
av en progressionstabell. Progressionstabellen är utgångspunkt för kravnivåerna i samtliga ämnesområden, för att samma kunskapsuttryck i så stor utsträckning som möjligt
ska användas när samma sak avses oavsett vilket ämnesområde det rör sig om. På så sätt
kan hela gymnasiesärskolan utveckla en samsyn av progressionen mellan kravnivåerna.
Nedan presenteras progressionstabellen. Därefter följer en kort beskrivning av hur de
olika uttrycken används i kravnivåerna.
Grundläggande

Fördjupade

Beskriver

reagerar igenkännande

ger exempel /berättar

Beskriver

några återkommande

varierande

Beskriver

urskiljer och reagerar

beskriver

Utförande (skapar, planerar,
genomför, utför)

deltar

skapar/planerar/
genomför/utför

Väljer, använder

deltar

väljer/använder

Söker information

givna källor

olika källor

Tolkar, undersöker, observerar

deltar

tolkar/undersöker/observerar

Kommunicerar

deltar

kommunicerar

Miljöer, sammanhang och
situationer

välkända

bekanta

Kolumnen längst till vänster anger när de olika uttrycken används. Till exempel
används uttrycken reagerar igenkännande för grundläggande kravnivå och berättar
för fördjupad kravnivå när eleven beskriver.
Bedömningen av elevens kunskaper ska göras utifrån elevens förutsättningar. Vad
innebär det då att eleven till exempel beskriver genom att reagera igenkännande eller
berätta om något? Att eleven reagerar igenkännande innebär att läraren kan uppfatta
att eleven efter sina förutsättningar reagerar på t.ex. en bild som föreställer något som
tagits upp i undervisningen. När eleven berättar innebär det att eleven utifrån sina förutsättningar berättar om något som tagits upp i undervisningen. Det ställer inga krav
på hur utförligt eller på vilket sätt eleven berättar.
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När eleven använder t.ex. redskap för att göra något används för grundläggande
kunskaper uttrycket deltar i att använda och för fördjupade kunskaper använder.
Att eleven deltar i att använda ett redskap innebär att eleven är närvarande när något
utförs och deltar i utförandet efter sina förutsättningar. När eleven använder redskapet
innebär det att eleven använder redskapet utifrån sina förutsättningar
Uttrycket deltar återkommer i kravnivån för grundläggande kunskaper i flera ämnesområden. Det innebär att eleven är närvarande och deltar utifrån sina förutsättningar
i aktiviteten. I kravnivån för fördjupade kunskaper krävs att eleven mer aktivt deltar i
aktiviteten utifrån sina förutsättningar.

Bedömning
Läraren behöver under elevens studietid bedöma elevens kunskaper för att kunna
informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling42 och för att
kunna möta elevens behov av utmaningar i lärandet. Vid utvecklingssamtalet ska
eleven få information om sin kunskapsutveckling och studiesituation.43 Vid planeringen av undervisningen utgår läraren från målen i ämnesområdets syfte och avgör
sedan hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleven ges
förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till målen. Kravnivåerna
är utformade så att alla elever ska ha möjlighet att nå den grundläggande kravnivån där
kravet på eleven i stor utsträckning handlar om att delta. Undervisningen ska planeras
på ett sätt som bidrar till att elevens lärande och kunskapsutveckling stimuleras så att
eleven ges möjlighet att nå fördjupad kravnivå. För en del av eleverna på de individuella programmen kan det dessutom vara möjligt att tidigt i utbildningen få läsa kurser
från gymnasiesärskolans nationella program.

42 3 kap. 4 § skollagen.
43 18 kap. 20 § skollagen.
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Individuella programmen – elevexempel
Nedan följer fyra exempel på hur utbildningen på de individuella programmen kan se
ut för fyra olika elever, utifrån respektive elevs förutsättningar och behov.
Elev A

Beslut om antalet undervisningstimmar i respektive ämnesområde för elev A.
Ämnesområde

Timmar

Estetisk verksamhet

500

Hem- och konsumentkunskap

500

Idrott och hälsa

500

Individ och samhälle

500

Natur och miljö

500

Språk och kommunikation

900

Praktik

200

Summa

3 600

Elev B

Beslut om antalet undervisningstimmar i respektive ämnesområde för elev B.
Ämnesområde

Timmar

Estetisk verksamhet

600

Hem- och konsumentkunskap

600

Idrott och hälsa

800

Individ och samhälle

400

Natur och miljö

600

Språk och kommunikation

600

Praktik
Summa

0
3 600
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Elev C

Beslut om antalet undervisningstimmar i respektive ämnesområde för elev C.
Ämnesområde

Timmar

Estetisk verksamhet

850

Hem- och konsumentkunskap

500

Idrott och hälsa

550

Individ och samhälle

500

Natur och miljö

500

Språk och kommunikation

500

Praktik

200

Summa

3 600

Elev D

Beslut om antalet undervisningstimmar i respektive ämnesområde för elev D.
Ämnesområde/ämne

Timmar

Estetisk verksamhet

480

Hem- och konsumentkunskap

480

Idrott och hälsa

480

Individ och samhälle

480

Natur och miljö

600

Språk och kommunikation

480

Trädgårdsanläggning 1
(kurs från de nationella programmen)

150

Praktik

450

Summa
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3 600

Bilaga 1. Internationella deklarationer
och överenskommelser44
Det finns ett flertal internationella deklarationer och överenskommelser som påverkar och har betydelse för allt reformarbete inom skolans område i Sverige. Skollagens
inledande bestämmelser innebär en anknytning till de internationella konventioner
som Sverige anslutit sig till. Formuleringar som rör mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar återfinns i skollagen.45
Stor betydelse för utbildning av personer med funktionsnedsättning har

• FN:s konvention om barnets rättigheter. Här stadgas bland annat att barn utan

åtskillnad ska tillförsäkras de rättigheter som anges i konventionen oavsett barnets
handikapp. Konventionen slår också fast alla barns rätt till utbildning.

• FN:s standardregler. Standardreglerna betonar bland annat att utbildning av barn,

unga och vuxna med funktionsnedsättning ska vara en integrerad del av den ordinarie utbildningen.

• Salamancadeklarationen. Deklarationen slår fast att barn och unga i behov av sär-

skilt stöd bör undervisas i den skola och i den ordinarie klass de skulle ha gått i om
de inte haft ett funktionshinder. Enligt deklarationen är detta det effektivaste sättet
att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, bygga
ett integrerat samhälle och åstadkomma skolundervisning för alla.

• Dakaröverenskommelsen innehåller överenskommelser om att medlemsländerna i

Unesco ska arbeta för att uppnå sex övergripande mål, bland annat att alla barn
senast 2015 ska ha tillgång till och fullfölja en kostnadsfri primärskoleutbildning
av god kvalitet, att tillgodose ungdomars och vuxnas lärbehov samt att på alla sätt
förbättra och säkerställa kvaliteten på utbildningen, särskilt när det gäller läs- och
skrivkunnighet, räknefärdigheter samt viktiga livsfärdigheter.

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller en

artikel om utbildning. Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning utan diskriminering och på lika villkor. För att
förverkliga detta ska staterna bland annat säkerställa ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder i miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade och
sociala utveckling som stämmer överens med målet om fullständig inkludering.

44 Sammanställningen redovisas i Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för
ungdomar med utvecklingsstörning, SOU 2011:8.
45 1 kap. 4–5 §§ skollagen.
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Bilaga 2. Strategi för genomförande
av funktionshinderspolitiken46
Regeringen har fastställt en nationell strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under åren 2011–2016. I strategin redovisas insatser inom bland
annat utbildnings-, arbetsmarknads- och folkhälsopolitiken.
För utbildningspolitiken finns följande inriktningsmål:
Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så
långt som möjligt. Med utgångspunkt i de förtydligade bestämmelserna i plan- och bygglagen samt skollagen ska tillgängligheten och uppföljningen av tillgängligheten för elever med
funktionsnedsättning i samtliga skolformer förbättras. Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje elevs behov ska förbättras.
För arbetsmarknadspolitiken formuleras följande inriktningsmål:
Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv.

46 En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken, Regeringskansliet (2011).
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Bilaga 3. Gymnasiesärskolans historia
Här ges en kort tillbakablick över gymnasiesärskolans utveckling och bakgrund till
reformen 2013.47

Särskoleinternat
Undervisning av barn med utvecklingsstörning började i mitten av 1800-talet. År
1875 inrättades det första landstingsdrivna särskoleinternatet. Fram till år 1915 skaffade sig samtliga landsting egna särskoleinternat eller del i sådana hos annat landsting.
Det anstaltsväsende som byggdes upp inom landstingen kom därför att prägla särskolan under nästan hundra år.
Under 1940-talet lämnade en skolutredning ett betänkande om åtgärder för särskild
undervisning och omvårdnad av psykiskt efterblivna barn och ungdomar, vilket resulterade i en lag (1944:477) om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa.

Vård och utbildning
Inom ramen för 1946 års sinnesslöutredning fördes diskussioner om huvudmannaskapet för särskolan. Utredningen redovisade 1949 sina förslag i sitt betänkande Om
sinnesslövården. I betänkandet föreslogs en lag om vård och undervisning av sinnesslöa i alla åldrar, såväl de som ansågs som ”bildbara” som de som betraktades som
”obildbara”. Huvudmannaskapet för verksamheterna skulle enligt utredningens förslag
delas, så att landstingen och de landstingsfria städerna skulle ansvara för vård och
undervisning av de ”bildbara”, medan tyngre vårdfall och så kallade ”obildbara” även
i fortsättningen skulle vistas på anstalter med staten som huvudman. I och med detta
lades grunden för det fortsatta särskiljandet av särskolan, som vård kombinerad med
utbildning, artskild från annan skolverksamhet och vid sidan om övriga skolan.
Provisorisk undervisningsplan för sinnesslöskolorna fastställdes av Kungl. Skolöverstyrelsen 1946.

Yrkeshem
Nästa förändring av utbildningen för unga med utvecklingsstörning kom 1954 i och
med lagen (1954:483) om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna. Fortfarande ingick inte personer med grav utvecklingsstörning i utbildningssystemet.
Lagen fastslog att det skulle finnas yrkeshem, det vill säga internat med yrkesutbildning där utbildningen delades upp i ett stort antal inriktningar. De många och skilda
inriktningarna krävde samverkan mellan landstingen. Vanliga linjer var mekanik,
vaktmästeri och storkök. Praktik blev viktigt och yrkesvalslärarna fick en central roll.
47 Tillbakablicken bygger på beskrivningen i Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig
utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning, SOU 2011:8.

gymnasieSÄRskolan

103

Riktlinjer för undervisningen kom först 1968 då Kungl. Skolöverstyrelsen gav ut en
läroplan för särskolan, Skola för grundundervisning.
Efter hand delades yrkesutbildningen i yrkeshemmen upp i tre nivåer med hänsyn till
elevens förutsättningar – yrkesundervisning, yrkesträning och verksamhetsträning.
Det gavs även ”särskild undervisning” för gravt funktionshindrade ungdomar som inte
kunde följa undervisning i grupp. År 1973 gav Skolöverstyrelsen ut Läroplan för särskolan (Lsä 73) som innehöll en gemensam allmän del och ett antal supplement. Förutom
supplement för grundsärskolan fanns bland annat supplement för yrkessärskolan, en
föregångare till dagens gymnasiesärskola. De utbildningar som fanns i yrkessärskolan
var alla fyraåriga. Supplement och anvisningar för yrkesträning respektive verksamhetsträning gavs också ut efterhand. Mycket av innehållet i dessa styrdokument kom att
prägla utbildningen i gymnasiesärskolan ända in i våra dagar.

Vård och utbildning skiljs åt
Före 1986, då den nya omsorgslagen kom, var särskolan en del av hälso- och sjukvården. Särskolan låg alltså under landstingens regi, vilket också innebar att det var läkare
som skrev in elever i särskolan.
I och med den nya omsorgslagen skildes skola och omsorg åt. Vid den här tiden
påskyndades en kraftig utbyggnad av omsorgen dels till följd av ökade kunskaper om
utvecklingsstörning och ökade föräldrakrav, dels till följd av att statliga myndigheter
utövade tillsyn och uppföljning. Integrering och normalisering blev styrande principer.
Individuell förmåga till självständighet skulle utvecklas genom metodisk träning.
Landstingen var huvudman för särskilda omsorger när den nya omsorgslagen kom men
lagen öppnade för ett kommunalt huvudmannaskap. År 1988 började kommunaliseringen av särskolan och åtta år senare var den genomförd i hela landet. Först 1996
skildes utbildningen i praktiken från omsorgen.

Gemensam läroplan för gymnasieskola och
gymnasiesärskola
1990-talets läroplaner för det offentliga skolväsendet inleddes med att särskolans
läroplan (Lsä 73) reviderades och att skolformen dessutom fick en ny läroplan (Lsä
90). Denna nya läroplan gällde enbart den obligatoriska särskolan medan Lsä 73 fortfarande kom att gälla för yrkessärskolan ända fram till att Läroplanen för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94) trädde i kraft. Till skillnad från tidigare läroplaner skulle denna
”nya” läroplan vara gemensam för samtliga frivilliga skolformer inom det offentliga
skolväsendet. I och med att särskolan från och med 1994 omfattades av samma läroplan som skolväsendet i övrigt framträdde för första gången ett inkluderande perspektiv i ett av de centrala dokument som styr undervisningens utformning i den svenska
skolan.
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I och med att Lpf 94 trädde i kraft organiserades gymnasiesärskolan liksom gymnasieskolan i nationella, specialutformade och individuella program. Åtta nationella
program utformades utifrån de av regeringen fastställda programmålen. Elever som
saknade förutsättningar att klara utbildningen på de nationella programmen skulle få
sin utbildning på det individuella programmets yrkesträning eller verksamhetsträning.
I samband med Skolverkets uppgift att regelbundet granska och revidera alla kursplaner bearbetades gymnasiesärskolans kursplaner och fastställdes 2002 (SKOLFS
2002:2).
Program och programmål ändrades dock inte utan fick kvarstå som de beslutades
redan 1994–1995.
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