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Sammanfattande analys och diskussion av skolledares, lära-

res, vårdnadshavares och elevers erfarenheter av gymnasie-

särskolans individuella program. 

 

Inledning, syfte och avgränsningar 

Gymnasiesärskolan är under utredning (Gymnasiesärskoleutredningen U:2009:04). 
Inom ramen för denna har tre lärosäten, Högskolan i Halmstad, Göteborgs universi-
tet och Malmö Högskola, fått i uppdrag att i separata kvalitativt inriktade studier 
belysa olika aktörers erfarenheter och bedömningar av gymnasiesärskolans indivi-
duella program. Malmö Högskolas studie har ett elev/ studerandeperspektiv, Hög-
skolan i Halmstad har ett skolledarperspektiv medan Göteborgs universitet genom-
fört fallstudier där lärares och vårdnadshavares perspektiv satts i fokus. Syftet med 
de kvalitativa studierna har varit att belysa aktörernas erfarenheter och bedömningar 
av gymnasiesärskolans individuella program avseende ekonomiska, sociala och pe-
dagogiska aspekter. Studierna har undersökt i vilken utsträckning gymnasiesärsko-
lans individuella program svarar mot elevernas förutsättningar och behov och om 
det föreligger några behov av förändring.  
 
Det har träffats en överenskommelse av samverkan mellan de tre lärosätena. Skälen 
till detta har varit avsaknaden av tidigare studier av det individuella programmet 
inom gymnasiesärskolan och den begränsade tiden för genomförandet av studierna. 
Samverkan har bestått i samråd kring inriktning och fördelning av de olika aktörsfo-
kus som redovisades ovan. Varje lärosäte har genomfört studier ur ett specifikt per-
spektiv men resultatet av de fyra studierna bildar en helhet när de skilda perspekti-
ven sammanförs. Varje lärosäte redovisar sin delstudie men i föreliggande dokument 
görs en övergripande analys av helheten.  
 
I denna rapport diskuteras huvudresultaten från delstudierna från samtliga tre lä-
rosäten med syftet att ge en sammanfattande bild av gymnasiesärskolans individuel-
la program. För redovisning av delstudierna hänvisas till respektive rapport (Alex-
andersson, Möllås & Jakobsson 2010, Möllås & Alexandersson 2010, Mineur & Tide-
man 2010, Lang & Andersson 2010) 
 
Den empiri som föreligger är begränsad. I skolledarstudien ingår representanter för 
sex kommuner, i lärar- och vårdnadshavarstudierna tre kommuner och i elevstudien 
fyra kommuner.  Det är således totalt 13 olika kommuner som på detta sätt bidrar till 
det empiriska underlaget vilket inte skulle vara tillräckligt för att tala om statistisk 
representativitet (vilket inte heller varit uppdraget). Valet att belysa särskolans indi-
viduella program ur fyra skilda perspektiv bidrar emellertid till att säkerställa studi-
ernas resultat. Varje enskild studie med sin innehållsrika belysning av särskolans 
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individuella program ur ett visst perspektiv ger tillsammans med denna samman-
fattning ett fylligt underlag för den särskilde utredaren.  

Mönster av gemensamma uppfattningar 
Det finns skäl att anta att mycket av de förhållanden och erfarenheter som fram-
kommer i delstudierna är gällande i andra kommuner. Detta grundas bland annat på 
de likheter i uppfattningar och bedömningar som samma typ av aktörer (exempelvis 
skolledare) i olika kommuner gör liksom överensstämmelser mellan olika aktörs-
grupper (exempelvis lärare och skolledare) i olika kommuner. 
 
Inom en rad områden finns data från de olika delstudierna som styrker varandra. 
Inom följande områden finns överensstämmande empiri från samtliga aktörer (Skol-
ledare, lärare, vårdnadshavare, elever): 
 

• Svårigheter med gränsdragning (och därmed att välja) mellan olika inrikt-
ningar inom det individuella programmet 

• Benämningarna yrkesträning respektive verksamhetsträning uppfattas som 
förlegade och otydliga  

• Betoning av individualisering och flexibilitet för att kunna erbjuda en utbild-
ning av god kvalitet som svarar mot elevernas behov 

• Den fysiska miljöns/lokalers betydelse för möjlighet till sociala relationer 
• Förväntningar och kravs betydelse för elevernas prestationer 
• En viss obalans mellan omvårdnad/trygghet och kunskapsmässiga/sociala 

utmaningar, där trygghetsperspektivet är för dominerande 
• Behov av eftergymnasial utbildning  
• Behov av bättre förberedelser för arbetsliv, fortsatta studier och vuxenlivet i 

stort under gymnasietiden 
 
På följande punkter finns överensstämmelse mellan skolledare, lärare och vårdnads-
havare (flera av dessa punkter har ej tagits upp i elevintervjuerna): 
 

• Individuella programmets resurser är i stort tillfredsställande 
• Samarbete med gymnasieskolan är eftersträvansvärt men upplevs som brist-

fälligt 
• Betyg är inte adekvata för individuella programmets elevgrupper enligt skol-

ledare och lärare (flera elever ser dock förekomst av betyg som en central frå-
ga).  

• Ambivalens i balans mellan tydlig ledning av verksamheten och personalens 
självständighet 

• Det politiska intresset avseende gymnasiesärskolan/särskolan upplevs, fram-
förallt av skolledare, vara begränsat 
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Nedan analyseras och diskuteras några av de olika delstudiernas viktigaste resultat i 
relation till de områden som gymnasiesärskoleutredningen efterfrågar. Det bör in-
ledningsvis konstateras att de olika aspekterna (ekonomiska, sociala och pedagogis-
ka) är beroende av och påverkar varandra. Det är för tydlighetens skull denna upp-
delning görs.   

Resurser och samverkan 

Av skolledar- och lärarintervjuerna framgår att gymnasiesärskolans individuella pro-
gram bedöms vara väl tillgodosett ur resursmässig synvinkel. Här åsyftas främst de 
personalmässiga resurserna. Elevgruppen inom gymnasiesärskolans individuella 
program är troligen en av de elevgrupper inom skolväsendet som har  de mest om-
fattande och komplexa funktionsnedsättningarna. De har behov av relativt mycket 
stöd och därmed personella resurser. Att skolledare och lärare bedömer att dessa 
behov i stort kan tillgodoses är tillfredsställande. I intervjuerna framkommer även 
synpunkter på att det emellanåt kan vara för många vuxna, något som inte uttrycks i 
andra skolformer. Dock kan ekonomiska aspekter på verksamheten inom det indivi-
duella programmet ges en betydligt vidare och mer mångfacetterad innebörd. Förut-
om de kvantitativt personalmässiga resurserna bör aspekter som kompetens, lokaler, 
ledning och organisation räknas med i ett resursperspektiv. Med ett sådant synsätt 
blir bilden något annorlunda. Av det empiriska underlaget framgår att det finns bris-
ter när det exempelvis gäller personalens kompetens. Elevernas förutsättningar och 
behov varierar stort vilket ställer höga krav på pedagogisk förmåga. Ett exempel på 
att tillräcklig kompetens ibland saknas är föräldrarnas oro när ordinarie lärare ersätts 
med assistenter. Förmågan och kunskapen att utföra de uppgifter som åvilar perso-
nal inom det individuella programmet behöver stärkas och utvecklas genom strate-
gisk rekrytering av kompetent personal samtidigt som prioritering av långsiktig 
kompetensutveckling av befintlig personal måste göras så att man kan tillförsäkra att 
elevernas pedagogiska behov tillgodoses och målen för verksamheten uppnås. Indi-
viduella programmet behöver lokalmässiga förbättringar/förändringar för att under-
lätta pedagogisk och social samverkan med gymnasieskolan (se nedan) och de orga-
nisatoriska och ledningsmässiga förutsättningarna för verksamheten analyseras och 
utvärderas. Detta i kombination med en intensifierad diskussion om värdegrunden 
för och målsättningen med individuella programmet. 
 
Det finns demokratiska och humanistiska värden för samhället och dess medborgare 
i att individer med olika förutsättningar, förmågor, behov och intressen möts. Möten 
är en förutsättning för goda relationer samt kunskap och förståelse för varandras 
förutsättningar. Frågan om samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasiesko-
lan är ett område som får litet utrymme i svaren från de olika respondenterna i del-
studierna. Av intervjuerna framgår att samverkan mellan elever och elever respekti-
ve personal och personal i de olika skolformerna liksom samverkan i övrigt är myck-
et begränsad. När den sker är den i huvudsak initierad av gymnasiesärskolan. Sam-
verkan, på främst organisatorisk nivå, är enligt Danermark (2000 sid. 15) ”medvetna 
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målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte”. För att samverkan ska fungera be-
höver kunskapsmässiga skillnader, organisatoriska skillnader och skiljaktigheter i 
formella och informella regler synliggöras och diskuteras (a.a.). Ansvar för samver-
kan framstår i intervjuerna som ensidigt ligga på gymnasiesärskolan. För att åstad-
komma en reell samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan behövs 
ett gemensamt uttalat mål för samverkan, en tydlig och klar ledning i båda organisa-
tionerna och att resurser i form av tid ställs till förfogande. Det har gått cirka 15 år 
sedan kommunerna blev huvudmän för gymnasiesärskolan och bristen på samver-
kan mellan de olika frivilliga skolformerna är besvärande i perspektivet av ambitio-
nen att skapa utbyte dem emellan. Det framkommer i både lärar- och skolledarinter-
vjuerna att man ser många utvecklingsmöjligheter när gymnasiesärskolan och gym-
nasieskolan flyttar samman. Det finns exempel på undantag från den övergripande 
bilden av brister i samverkan där man nått relativt långt men det kan konstateras att 
mer intensiv samverkan troligen inte kommer till stånd om inte ett tydligt sådant 
uppdrag läggs på såväl gymnasieskolan som gymnasiesärskolan. Som framgår av 
analysen nedan är lokalmässig integration en grundläggande förutsättning, men inte 
tillräcklig, för att samverkan ska kunna komma till stånd. Dessutom behöver sam-
verkan på olika nivåer belysas och tydliggöras. Samverkan på elev-, personal-, led-
nings- och organisatorisk nivå är avhängiga varandra men har delvis olika innehåll 
och syften. Samverkan på elevnivå är den huvudsakliga målsättningen där de övriga 
samverkansnivåerna ska skapa goda förutsättningar för detta. För att åstadkomma 
relationer mellan elever från olika skolformer måste arenor för möten finnas och ge-
mensamma aktiviteter genomföras. Ansvaret för detta ligger på ledning och personal 
och det är rimligt att anta att det krävs insatser för att göra de tydliggöranden och ta 
de diskussioner om olikheter/skillnader mellan organisationerna och dess medlem-
mar som Danermark (2000) pekar på ovan. Eftersom sådana processer i begränsad 
omfattning initierats på frivillig väg bör det övervägas om direktiv angående ansvar 
för samverkan bör införas.    

Sociala relationer och självbilder 

I samband med lanseringen av normaliserings- och integreringsprinciperna på 1970-
talet analyserade Söder (1979) integreringens olika faser eller steg. Grundläggande 
förutsättning för integrering är fysisk integrering, dvs att man befinner sig i samma 
lokaler. För att etablera social integrering i skolmiljö (sociala relationer mellan perso-
ner med och utan funktionshinder) är ett grundläggande villkor att personer möts 
fysiskt. Intervjustudierna visar att detta inte är en realitet för gymnasiesärskoleelever, 
de möter inte gymnasieskolans elever i undervisningssituationer och bara i begrän-
sad utsträckning på raster, under måltider etcetera. Även om lokalmässig närhet är 
en förutsättning för att utveckla sociala relationer så är den inte tillräckligt. Som 
framgått krävs också bland annat en strävan och vilja till samverkan från skolledare, 
personal och elever. Här kan, med bakgrund mot den forskning som nationellt och 
internationellt bedrivits när det gäller sociala relationer mellan funktionshindrade 
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och icke-funktionshindrade, några betydelsefulla faktorer lyftas fram. Att utveckla 
sociala relationer mellan människor kräver tid. Ska det etableras mer än ytlig bekant-
skap måste individer mötas, lära känna varandra och uppleva och göra saker till-
sammans. På det sättet kan ett närmre och mer personligt förhållande växa fram, nå-
got som i sin tur kan resultera i vänskap. Skolan har här ett ansvar för att personer 
med och utan funktionshinder har arenor att mötas på och även ansvar för att arran-
gera lärandesituationer och andra aktiviteter som skapar gemensamma erfarenheter 
och minnen hos de inblandade. Därutöver visar forskningen på att personer utan 
funktionshinder behöver en grundläggande kunskap om funktionsnedsättningar. 
Ökad kunskap om vad exempelvis intellektuella funktionshinder kan innebära med-
för oftast en mer accepterande attityd till personer som man tidigare uppfattat som 
avvikande och förstärker viljan till möten. Genom arenor att mötas på, tid att göra 
saker tillsammans, en mer tillåtande attityd och ökad kunskap, skapas förutsättning-
ar för det som är avgörande och nödvändigt för personliga relationer: personligt en-
gagemang. Sociala relationer mellan elever med och utan funktionshinder är således 
inte något som kommer av sig själv enbart genom fysisk närhet utan kräver mål-
medvetet och långsiktigt arbete. I föräldraintervjuerna, liksom i elevintervjuerna, 
framkommer en oro över fördomar och risken för kränkande behandling som kan 
kopplas till att eleverna i de olika skolformerna inte känner varandra. En undervis-
ning präglad av mer gemensamma aktiviteter för elever från gymnasiesärskolan och 
gymnasieskolan har som syfte att både utveckla de sociala relationerna och den kun-
skapsmässiga progressionen. Ansvaret för arbetet med utvecklande av förutsättning-
ar för social inkludering måste ligga på både gymnasiesärskolan och gymnasiesko-
lan. 
 
Sättet att organisera och val av lokalisering av gymnasiesärskolan påverkar elevernas 
möjligheter till sociala relationer med andra elever men påverkar också deras själv-
bilder/identiteter. Av intervjuerna framgår exempelvis det som av någon skolledare 
beskrivs som intern inkluderingsproblematik, det vill säga svårigheterna att få elever 
som tillhör olika program inom gymnasiesärskolan att umgås med varandra. De med 
lindrigare svårigheter gör motstånd mot att ha relationer med dem som har mer om-
fattande problematik. Detta kan kopplas till hur andra, utan funktionshinder, ser på 
dem som av samhället kategoriserats som funktionshindrade. Synen på nedsatt intel-
lektuell förmåga och vad den typen av funktionshinder innebär, är ofta förknippad 
med medkänsla men också med låg status. Strävan hos elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar efter att ”vanliggöra” sig är dokumenterad (se Szönyi 2005). 
Detta medför inte att förneka de svårigheter funktionsnedsättningen innebär utan att 
försöka hantera de ofta enkelspåriga förväntningar som andra människor har på 
barn och unga som studerar i särskolan. Forskningen pekar på att intellektuellt funk-
tionshindrade, liksom andra, samtidigt har flera olika identiteter och en sammansatt 
personlig mix av förmågor, intressen etcetera. Att bli betraktad och bemött som just 
en sammansatt och nyansrik person försvåras av de fördomar och förväntningar som 
samhällets kategorisering ofta för med sig. Självbilden och identiteterna för gymna-
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siesärskolans elever konstrueras till en betydande del av de förutsättningar och kon-
sekvenser som samhällets bemötande och val av organisering av stöd medför. Det 
innebär i sin tur att de relationer och det sociala samspel som uppstår präglas av en 
obalans. I linje med Janson (2004) kan man här tala om vertikala relationer istället för 
horisontella jämbördiga kamratrelationer. Det sker alltså ett slags över- och under-
ordning där frånvaron av jämlikhet i relationen dominerar. Genom särskoletillhörig-
heten förstärks det särskilda och avvikande i icke-funktionshindrades ögon och de 
funktionshindrade socialiseras in i roller som mottagare av andras stöd. I elevinter-
vjuerna framkommer att gymnasiesärskolans elever är de som står för uppföljning av 
ordningsfrågor på skolan. Citat visar att eleverna är upprörda över gymnasieelever-
nas uppförande. Detta, att följa skolans regler, kan tolkas som något positivt men 
också som en stark disciplinering där gymnasiesärskolans elever inte uppmuntras till 
den i tonåren vanliga frigörelsen och självständigheten. Detta kan i sin tur ställas i 
relation till vårdnadshavarnas synpunkter på att deras insyn i skolan minskar i takt 
med barnets ökande ålder, något som gäller för alla föräldrar. Ett sätt att se på detta 
är att såväl skola som föräldrar har, eller vill ha, starkt inflytande över eleverna. Det-
ta kan leda till intressekonflikter vilket aktualiserar skolans ansvar för att efterhand 
överlåta mer ansvar på eleverna själva genom att göra dem delaktiga i beslut som rör 
deras skolsituation och genom en ökad delaktighet i den egna lärandeprocessen. 

Individualisering och gränsdragning 

I intervjuerna framhålls individualisering som en nyckelfaktor för att skapa goda 
lärandesituationer för elever på gymnasiesärskolans individuella program. Bland 
annat understryker skolledarna de individuella utvecklingsplanernas (IUP) betydelse 
för individualiseringen medan eleverna inte nämner IUP över huvudtaget och vård-
nadshavarna ställer sig kritiska till dem eftersom målen inte tillräckligt konkretiseras. 
Även om IUP inte för alla inblandade har samma betydelse är individualisering en 
återkommande nyckelfaktor i synpunkterna på undervisningen. Detta äger troligen 
sin riktighet i många avseenden men som framgår i delstudierna tolkas och konkreti-
seras individualisering på olika sätt. Man kan här tala om individualisering som pe-
dagogisk idé respektive som organisering. Som pedagogisk idé innebär individuali-
sering att skolan strävar efter att inom ramen för den gemensamma undervisningen 
individanpassa uppgifter, arbetssätt etcetera. Att ingå i gruppens/gruppers gemen-
skap och möta heterogeniteten, andra elever med andra förutsättningar och förmå-
gor, ses som en viktig stimulans men ställer stora krav på pedagogisk kompetens. 
Som organisering blir individualisering ofta ett sätt att homogenisera, det vill säga 
samla elever med likartade förmågor i särskilda grupper. Denna typ av nivågruppe-
ring av elever bygger enligt forskning inte sällan på önskemål från lärare som menar 
att det underlättar undervisningen. Bland lärarna är uppfattningarna i intervjuerna 
delade, ur elevperspektiv ses nivågruppering som en slags statusmarkör och i föräld-
raintervjuerna ser man risk för att eleverna begränsas i den grupp som ska hållas 
samman.  Den specialpedagogiska forskningen pekar på att homogena grupperingar 
endast kortsiktigt har kunskapsfördelar för eleverna och att den kan försvåra sociala 
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relationer mellan elever med olika förutsättningar. Inkluderande gemensam under-
visning stimulerar både sociala relationer och kunskapsutvecklingen hos flertalet 
elever när den förmår att kombinera gruppens heterogena dynamik med individuell 
stimulans. De intellektuella förutsättningarna hos det individuella programmets ele-
ver representerar en stor variation och det är tveklöst en betydande utmaning att 
sträva efter fler inslag av gemensam undervisning inom det individuella program-
met liksom med såväl gymnasiesärskolans nationella program som gymnasieskolans 
olika program. Men både ur kunskaps- och ur socialt perspektiv är det önskvärt. Här 
kan, återigen, organisatoriska, lokalmässiga och kompetensmässiga hinder identifie-
ras som härrör från uppdelningen i olika inriktningar och skolformer.  
 
En fråga som får såväl individuella, pedagogiska, sociala som ekonomiska konse-
kvenser är uppdelningen av elever i olika inriktningar inom det individuella pro-
grammet. Intervjuerna visar på svårigheter med gränsdragningar och speglar den 
problematik som denna typ av inriktnings- eller placeringsfrågor med automatik 
medför. Frågan om placering av elever i yrkes- eller verksamhetsträning verkar han-
teras olika i kommunerna och kravet på att elever ska placeras i endera inriktningen 
uppfattas som begränsande. Risk föreligger för att det, liksom när det gäller frågan 
om bedömning av tillhörighet till skolformen särskola generellt, riktas stort intresse 
mot att försöka förfina utrednings- och bedömningsprocessen istället för att försöka 
anpassa verksamheten efter elevers varierande behov. Erfarenheten visar dock att 
det inte på avgörande sätt går att lösa den problematiken eftersom det bland annat 
inte finns, eller kan finnas, helt objektiva och säkra test- eller utredningsinstrument 
och inte heller elever som i alla avseenden motsvarar de kategorier denna form av 
kategorisering förutsätter. Istället för försök att tydliggöra inklusions- och exklu-
sionskriterier för yrkes- respektive verksamhetsträning kan ansträngningarna kanali-
seras mot att bättre belysa och förverkliga de behov av flexibla undervisningssitua-
tioner som elever har. Denna vilja till och strävan efter flexibilitet i organiserande och 
i undervisningen uttrycks tydligt i delstudierna men kräver förändringar i regelver-
ken. Särskilt i lärarstudien lyfts frågan om progression för eleverna som ett problem, 
vilket anknyter till de återkommande synpunkterna på att individuella programmet 
generellt har för stort fokus på trygghet. Det vällovliga syftet att erbjuda trygghet och 
omvårdnad hindrar delvis kunskapsmässiga och sociala utmaningar. Det riskerar 
också att medföra att de förväntningar och krav som personalen har på eleverna blir 
låga. Forskningen pekar i åtskilliga studier på förväntningars betydelse för prestatio-
ner och risken för att låga förväntningar riskerar bli en självuppfyllande profetia. 

Några behov av förändringar 

I delstudierna lyfts, som framgått ovan, flera behov av förändringar. Ett anknyter till 
gränsdragningsproblematiken och handlar om att samtliga intervjupersoner uppfat-
tar yrkes- och verksamhetsträning som förlegade och otydliga beteckningar. Om des-
sa inriktningar ska kvarstå bör de ersättas av mer rättvisande och informativa be-
teckningar. Särskilt elever och vårdnadshavare pekar i detta sammanhang också på 
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att strukturerna skapar gränser som begränsar valmöjligheterna. De gränsdrag-
ningsproblem som existerar medför svårigheter för elever och föräldrar att välja in-
riktning och för skolledare och lärare att placera elever. I intervjuerna framkommer 
även att elever ibland ”tvingas” välja individuella programmet eftersom det i kom-
munen inte finns nationella eller specialutformade program som motsvarar deras 
intressen. Det innebär att kraven växer på individuella programmet att möta en stör-
re variation av elever med olika behov, intressen och förutsättningar. Därutöver finns 
problem med tydlighet när det gäller beskrivningarna av de kurser elever kan söka 
och läsa. Samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan uppfattas som 
bristfällig och måste utvecklas på alla nivåer.  Flera skolledare och lärare menar även 
att ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och exempelvis arbetsförmedlingen 
måste till för att möjligheterna till arbete och fortsatta studier efter avslutad gymna-
sieutbildning för individuella programmets elever ska bli verklighet. 
 
Skolledare och lärare är i stort överens om att betyg är inadekvat för individuella 
programmets elever. Det är inte betyg i form av bokstäver eller siffror som behövs 
för individuella programmats elever utan förbättrade omdömen och bättre doku-
mentation. Flera aktörer framhåller betydelsen av att det inte ska finnas hinder i re-
gelverken för individualisering och flexibilitet inom gymnasiesärskolan. Utveckling 
av verksamheter kräver kompetent personal. Sedan kommunaliseringen av särskolan 
på 1990-talet har variationen i hur kommuner exempelvis organiserar, leder och ut-
bildar i särskolan och dess anställda ökat. Ett område där erfarenheterna tyder på 
stora skillnader är kompetensutveckling/vidareutbildning av personalen.  För att 
förverkliga samverkansambitioner, inkluderande undervisning m.m. måste strate-
gisk och långsiktig kompetensutveckling till för såväl personal inom gymnasiesär-
skolan som gymnasieskolan. Detta aktualiserar även frågan om tydlig ledning för 
gymnasiesärskolan. Skolledarintervjuerna ger flera uttryck för upplevelser av en allt-
för självständig personal och insynsskyddad verksamhet utan tydlig pedagogisk led-
ning. Även lärarna efterfrågar en tydligare ledning men värnar samtidigt sin auto-
nomi. Uppfattningen om en insynsskyddad verksamhet kan i sin tur kopplas sam-
man med den i olika uppföljningar återkommande kritiken från i första hand vård-
nadshavare/anhöriga om en särskoleutbildning präglad av trygghet och omsorg på 
bekostnad av stimulans och brist på både kunskaps- och sociala utmaningar. 
 
En grundläggande fråga – utanför utredarens uppdrag 

En grundläggande fråga som aktualiseras av våra studier är effekterna av att särsko-
lan är en egen skolform. Denna ligger visserligen utanför utredarens uppdrag men 
det går inte att bortse från att valet av särskolan som en egen skolform påverkar så-
väl elever, föräldrar, lärare som skolledare. En egen skolform kan exempelvis innebä-
ra vissa garantier för särskild resurstilldelning men också medföra organisatoriska, 
sociala och pedagogiska begränsningar.  Skolformen ger ramarna för verksamheten 
och, vilket är viktigare, markerar för eleverna och omvärlden att det är något särskilt 
och markant avvikande med dem som går i särskolan. Genom den formella särskilj-
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ningen från annan utbildning signalerar skolformen särskola (både den obligatoriska 
grundsärskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan) avvikelse från det vanliga. 
Detta får för samverkan och samspel med andra begränsande konsekvenser på såväl 
organisatorisk-, lednings-, personal- och elevnivå (och för elevernas vårdnadshava-
re). Särskilt viktigt är det att uppmärksamma kort- och långsiktiga effekter av den 
kategorisering som samhället gör av de elever som mottas i särskolan. Effekterna 
syns på flera nivåer och handlar bland annat om hur eleverna ser på sig själva och 
hur omgivningen ser på dem. Att hantera balansgången mellan att tillförsäkra elever 
med funktionsnedsättningar tillräckliga resurser samt utvecklande lärandesituatio-
ner/undervisning och att samtidigt öka samverkan och inkluderingen är både en pe-
dagogisk och politisk utmaning.  

Avslutning 

I denna analysrapport och i de delstudier som Göteborgs universitet, Malmö Hög-
skola och Högskolan i Halmstad tagit fram på uppdrag av Gymnasiesärskoleutred-
ningen återfinns resultat och resonemang som kan tjäna som underlag för den sär-
skilde utredarens förslag. På frågan om individuella programmet inom gymnasiesär-
skolan motsvarar elevernas förutsättningar och behov blir svaret sammansatt. I vissa 
avseenden, som exempelvis personella resurser, bedöms resurserna motsvara beho-
ven medan i andra avseenden, som samverkan, är det mycket arbete som återstår.  
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