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Studiens syfte är att studera hur några lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt 

pedagogiska uppdrag utifrån huvuduppdraget i gymnasiesärskolans läroplan. Utifrån en 

kvalitativ ansats har vi genomfört tio intervjuer med lärare inom gymnasiesärskolan i tre 

svenska kommuner. Vi ville genom vårt intervjumaterial analysera, skapa mening och få syn 

på hur de beskriver och resonerar kring sitt pedagogiska uppdrag. Studien visar att de 

intervjuade lärarna upplever sitt uppdrag utifrån gymnasiesärskolans huvuduppdrag i 

läroplanen som positivt, men konfliktfyllt. De utbildar eleverna utifrån läroplanens 

intentioner och kunskapsuppdrag samtidigt som de uttrycker en oro och i några fall 

uppgivenhet inför i vilken utsträckning eleverna ska få tillgång till det samhälle de utbildas 

för. Vi konstaterar att ambitionen att utbilda för att deras elever enligt läroplanen genomsyrar 

studiens resultat samtidigt som deras pedagogiska praktik ständigt förhandlas utifrån dem, 

deras kollegor och de förutsättningar de ges på sina arbetsplatser samt de erfarenheter de har 

av det samhälle deras elever ska leva och verka i. 
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1. Inledning 

För de gymnasieelever i Sverige som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en 

förvärvad hjärnskada och på grund av den inte bedöms klara att nå gymnasieskolans 

kunskapskrav finns gymnasiesärskolan. År 2014 genomförde 7000 elever sin 

gymnasieutbildning inom gymnasiesärskolan (Skolverket 2016). Den är en del av skolformen 

särskolan och regleras i 18 och 19 kapitlet i Skollagen (2010:800) och i gymnasie-

förordningen (SFS 2010:2039). I Skolverkets (2013b) informationsskrift om gymnasie-

särskolans utbildningsutbud presenteras nio nationella program. Alla programmen är 

yrkesinriktade och består av kurser utifrån olika ämnen. I utbildningsutbudet finns också 

individuella program som ett utbildnings-alternativ för de elever som bedöms sakna 

förutsättningar att kunna följa undervisningen inom de nationella programmen. De 

individuella programmen är inte indelade i olika kurser, utan utformas utifrån sex 

ämnesområden. Utifrån bedömningar av elevens förutsättningar och behov fördelas sedan 

undervisningstiden mellan de olika ämnesområdena. Till skillnad från de treåriga 

programmen inom gymnasiet är gymnasiesärskolans utbildningar fyraåriga. 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2013c) är gymnasiesärskolans huvuduppdrag att förmedla 

kunskaper och främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som deltar och 

utvecklas privat, inom arbetsliv samt i studier i det livslånga lärande alla människor befinner 

sig i. Uppdraget är omfattande och ställer höga krav på lärarna som är verksamma inom 

gymnasiesärskolan.  

Detta väckte vårt intresse för den här studien. Vi vill veta vad det är som händer i den 

pedagogiska praktik som ska genomföra utbildningen i förhållande till gymnasiesärskolans 

huvuduppdrag. Vi märker att det kan se olika ut på olika skolor och även olika bland lärare på 

samma skola. Enskilda lärares tolkningar och bedömningar av vad som är viktiga kunskaper 

för eleverna att ta med sig ut i livet, ventileras på olika sätt och skiljer sig ofta åt. Läraren ska 

alltså rusta eleverna med kunskaper för deras liv vilket ställer höga krav på hen. Lägger 

lärarna olika vikt vid olika sorters kunskaper? Skolan ska enligt gymnasiesärskolans läroplan 

förbereda eleverna för att ha ett framtida yrke och studera eftergymnasialt. Hur resonerar 

lärarna kring sitt uppdrag i förhållande till detta? Utifrån denna fråga har vi valt att studera 

hur några lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt pedagogiska uppdrag utifrån 

läroplanens formulerade huvuduppdrag för gymnasiesärskolan.  
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt 

pedagogiska uppdrag i förhållande till gymnasiesärskolans huvuduppdrag enligt läroplanen. 

  

Frågeställningar 

1. Hur beskriver lärarna sitt uppdrag? 

2. Vilka möjligheter och hinder ser de i sitt uppdrag? 

3. Hur resonerar läraren kring gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning  

3.1 Historisk tillbakablick på gymnasiesärskolan 

Vägen från obildbar till bildbar 

Skolan speglar det samhälle vi lever i. Alltså har samhällsutvecklingen speglat den människo- 

syn och kunskapssyn som råder kring barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

I mitten av 1800-talet startades den första utbildningen för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Den startades i Göteborg av fröken Emanuella Carlbeck och 

pedagogiken som användes hade som mål att stimulera så kallade sinnesslöa barns sinnen för 

kunskapsinhämtande (Røren, 2007). Utbildningen leddes av läkare och hade som uppdrag att 

ge barnen kunskaper för att skydda dem mot faror i samhället.   

Ungefär hundra år senare började ansvariga för sinnesslövården skilja på de sinnesslöa 

barnen och kategorisera dem som bildbara eller obildbara. De barn som hade en grav 

intellektuell funktionsnedsättning blev kategoriserade som obildbara och omfattades inte av 

den Lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa (SFS 1944:477) som trädde i kraft 

1945 (Grunewald, 2009), utan placerades i anstaltsmiljöer som saknade pedagogiska inslag 

(Røren, 2007; Berthén, 2007). De sinnesslöa, bildbara barnen placerades i Sinnesslöskolan. 

Denna var vård- och omsorgsorienterad och huvudmannaskapet för verksamheten låg hos 

landstinget. Efter det andra världskrigets slut förändrades samhällets syn på personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Man började se på personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som bildbara. 

Tanken på att utbilda personer med intellektuell funktionsnedsättning började ta form. 

Under 1950-talet växte vad Berthén (2007) beskriver som ett utvecklingspsykologiskt 

paradigm fram då samhället började se på personer med intellektuell funktionsnedsättning 

som bildbara. Genom 1954 års Lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna 

(SFS 1954:483) startades också så kallade yrkeshem i landstingets regi. Dessa var en form av 

internat som var inriktade mot att ge eleverna fyraåriga yrkesutbildningar och var den första 

utbildningspolitiska åtgärden till dagens gymnasiesärskola. (SOU 2011:8). 

  

Tanken på möjligheten att utbilda personer med intellektuell funktionsnedsättning fortsatte att 

utvecklas och år 1955 nämns Särskolan som utbildningsinstans för första gången (Berthén, 

2007; Grunewald, 2009). Den organiserades i förskola, skola för grundundervisning, 

träningsskola samt yrkesskola och fick sin första läroplan, Läroplan för rikets särskolor 1959 

(Grunewald, 2009), som pedagogiskt reglerade den grundläggande undervisningen (SOU 
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2011:8). Kunskapsfokus låg i denna läroplan på att utbilda eleverna i att vara 

ansvarskännande och dugliga individer i det samhälle de var en del av (Grunewald, 2009). 

Den var omsorgsorienterad och det perspektivet fortsatte en tid att genomsyra särskolans 

läroplaner. 

  

Samhällsdebatten om rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning drevs 

utifrån en integreringsideologi under 1960-talet till och med 1980-talet på flera områden i 

Sverige. När så Lagen angående särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda (SFS 

1967:940) trädde i kraft 1968 gav den alla barn med intellektuell funktionsnedsättning rätt till 

utbildning (Grunewald, 2009; Tideman, 2000). När nu alla barn som tidigare ansetts som 

obildbara hade laglig rätt till utbildning uppkom ett behov av en ny läroplan och den gavs ut 

för implementering 1973. Läroplan för särskolan, Lsä-73, var konstruerad utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och hade en tydlig habiliterande intention. Dess 

kunskapsfokus låg på att sinnesträna eleverna för att möjliggöra och främja 

kunskapsinhämtning och dels på kunskaper om de aktiviteter de kom i kontakt med i sitt 

dagliga liv (Berthén, 2007). Läroplan för särskolan, Lsä 73 skulle komma att gälla fram till 

1994. 

  

I juli 1986 trädde två nya lagar i kraft i Sverige som skulle förändra särskolans verksamhet. 

Det var Skollagen, SFS (1985:1100) och Omsorgslagen (1985:568) och det fick följden att  

särskolan bytte huvudman från landsting till kommun. Det statliga ansvaret för utbildning för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning flyttades alltså från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet (Tideman, 2000; SOU 2011:8). Den kommunaliseringsreform som 

följde på den nya lagstiftningen innebar att särskolan/gymnasiesärskolan och 

grundskolan/gymnasiet började närma sig varandra som ett led i idén om ”En skola för alla”. 

Detta skedde dels genom lokal-integrering och dels för att kommuner såg möjligheter till 

resursoptimering mellan de olika skolformerna (Tideman, 2000). Även nya styrdokument 

formulerades i ambitionen om ”En skola för alla”. 

  

I 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna (SKOLFS 1994:2), Lpf-94, fortsatte 

skolformerna i inkluderande anda att sammanföras ytterligare då gymnasiesärskolan 

strukturerades i nationella, specialutformade och individuella program på samma sätt som 

gymnasieutbildningen var organiserad (SOU 2011:8). Kunskapsuppdraget i läroplanen 

förtydligades ytterligare med formuleringen: 
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Gymnasiesärskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas 

kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. 

( SKOLFS 1994:2) 

  

Detta förtydligades ytterligare i och med Skolverkets bearbetning av gymnasiesärskolans 

kursplaner och kursmål som resulterade i Gysär 2002:01 som behandlade 

gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program och dess kursplaner samt 

Gysär 2002:02 som behandlade gymnasiesärskolans individuella program och dess 

kursplaner. 

  

År 2010 skedde nästa stora förändring i gymnasiesärskolans utveckling. Då tog Riksdagen ett 

beslut om en ny skollag för skolväsendet i Sverige; Skollagen, SFS (2010:800). En stor 

förändring som skedde genom den var att särskolans målgrupp nu endast omfattar de elever 

som har en utredd intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingen av gymnasiesärskolan 

fortsatte och den gymnasiesärskola som utbildar idag tog form i och med 2011 års utredning 

om en förändring av gymnasiesärskolan; Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig 

utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning SOU (2011:8). Utredningen ledde till en 

proposition från regeringen; Prop. (2011/12:50) En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 

I det utredningsbetänkande som följde utredningen (SOU 2011:8) stod att gymnasiesärskolan 

i framtiden skulle följa samma struktur som gymnasieskolan. Möjligheten till högskolestudier 

för gymnasiesärskolans elever var inte föremål för utredningen, men den hade en översyn 

samt breddning av det utbildningsutbud som fanns inom ramen för Särskild utbildning för 

vuxna (SOU 2011:8). Hösten 2013 antogs en ny läroplan, Läroplan för gymnasiesärskolan 

2013. I den står att läsa under rubriken Gymnasiesärskolans uppdrag: 

  

Huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra 

till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 

kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Gymnasiesärskolan ska förmedla 

sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 

utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas 

av. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljö- frågornas komplexitet 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. För att kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan 
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att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga 

lärandet. 

(SKOLFS 2013:148 s 7) 

  

Gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag är alltså mer betonat i 2013 års läroplan än i de 

tidigare läroplanerna. En av intentionerna med den är att den ska kunna samverka med 

gymnasieskolans läroplan från 2011 och öppna möjligheter för de båda skolformerna att 

närma sig varandra. Genom att bedriva en flexibel undervisning som utgår från elevens behov 

och funktionsförutsättningar ger läroplanen och skollagen dessutom möjligheter att 

genomföra delar av utbildningen inom gymnasieskolans ramar. Intentionerna i 

gymnasiesärskolans läroplan genomsyras av en strävan efter delaktighet på olika plan i livet 

(prop. 2011/12:50). Det är emellertid inte bara innanför skolans väggar som 

gymnasiesärskolans elever ska ges större möjligheter att ta del av det samhälle de är en del 

av. Tyngden i uppdraget för gymnasiesärskolan ligger i att rusta eleverna med kunskaper och 

även förbereda dem på livet som vuxna inom såväl arbetsliv, studier samt 

samhällsgemenskap i stort. 

3.2 Att definiera intellektuell funktionsnedsättning 

I Sverige definieras intellektuell funktionsnedsättning enligt DSM-IV-TR i de fall där IQ-

värdet ligger under 70. Detta enligt American Psychiatric Association(2010). Personen som 

utreds ska också visa på en nedsättning av adaptiva förmågor och dessa svårigheter ska 

dessutom ha uppkommit före 16 års ålder (Granlund & Göransson, 2011; Skollagen, 

2010:800; Skolverket, 2013).  

 

Vi valt att använda oss att benämningen intellektuell funktionsnedsättning i vår studie. 

Detta med hänvisning till att språkbruket utvecklingsstörning har en negativ klang som 

riskerar att beröva individen värdighet i andras ögon (Schalock, 2007). Dessutom fokuserar 

det språkbruket mer på individen och att hen inte fungerar socialt och praktiskt i sin kontext, 

till skillnad från att med språkbruket intellektuell funktionsnedsättning sätta diagnosen i ett 

större perspektiv och involvera hur sociala och praktiska faktorer i hens tillvaro kan tänkas 

utgöra hinder. (Schalock, 2007)  
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Granlund och Göransson (2011) skriver att definitioner av intellektuell funktionsnedsättning 

är olika i olika länder och kulturer. Det som ofta ses som gemensamt för personer med 

utvecklingsstörning är svårigheterna med att ta in och bearbeta information och ofta har 

svårigheter med rumsuppfattning, tidsuppfattning, kvalitetsuppfattning och 

kvantitetsuppfattning. Tiekstra, Hessels och Minnaert (2009) skriver att pedagogiska problem 

som kan visa sig i gymnasieskolan är b.l.a förmågan att förstå instruktioner. 

 

Det finns också forskare som hävdar att intellektuell funktionsnedsättning är ett konstruerat 

funktionshinder (Greenspan, Switzky & Woods, 2011). Tideman (2012) beskriver att gruppen 

lindrigt utvecklingsstörda konstrueras av de krav och förväntningar som samhället ställer på 

gruppen. Dessa krav och förväntningar gäller inte minst i skolan.  

 Granlund och Göransson (2011) menar att utvecklingsstörningen är något som uppstår i 

samspelet mellan personen och miljön. De refererar till Kylén (1981) som utgår från en 

helhetssyn på barnet och menar på att individens svårigheter uppkommer i relation med 

omgivningens krav. Människan samspelar med miljön och vi upplever vår verklighet utifrån 

tid, kvalité, orsak och rum. 

3.3 Perspektiv på kunskap inom gymnasiesärskolan 

Skolverkets (2016)  uppföljning av Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 tre år efter att den 

införts visar att det finns utvecklingsområden på flera nivåer inom utbildningens verksamhet i 

fråga om hur ledning och pedagoger har förvaltat det nya kunskapsuppdraget. Tydligare 

kursplaner välkomnas bland pedagoger samtidigt som indikationer på att pedagoger upplever 

tidsbrist i arbetet med dem. Pedagoger menar i Skolverkets utvärdering till att den möjlighet 

till flexibilitet som läroplanen skulle utgöra bland annat mot gymnasieskolan behövs 

utvecklas (prop.2011/12:50).   

 

Vad som anses viktig kunskap skiftar mellan olika samhällsgrupper och traditioner menar 

Gustavsson (2004) och han beskriver hur kunskapsbehovet har skiftat genom historien utifrån 

samhällsstruktur och politiska vindar. Han menar att samhället har utvecklats från ett stort 

behov av praktisk kunskap till ett modernt samhälle där kunskap mer eller mindre likställs 

med teoretisk/vetenskaplig kunskap. Han menar också att man inom forskning kring kunskap 

nu är tillbaka vid att se på den praktiska kunskapen även kallad förtroendekunskap 

(Gustavsson, 2004). Han anlägger även en tredje aspekt på kunskap då han menar att 

kunskaper om traditioner, synsätt, regler och etik är viktigt för att kunna bygga ett samhälle. 
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En annan aspekt av kunskaper inom gymnasiesärskolan handlar om själva inhämtandet hos 

eleven. Denney och Daviso (2012) poängterar att om man stärker elever i deras inre 

motivation rätt, blir resultaten i studier och ett framgångsrikt socialt samspel klart förbättrade 

för elever med olika funktionsförutsättningar. Genom att stärka elevens självbild gällande 

självbestämmande, kompetens och samhörighet ökar deras tilltro att ta sig an omvärlden med 

självförtroende och utveckla sin person, sträva efter att ha ett stimulerande arbete och kunna 

förkovra sig genom studier. De menar att: 

  

”Educators should maintain high expectations for students with and without disabilities.” 

 (Denney & Daviso, 2012 s 48). 

 

Greenspan, Switzky och Woods (2011) diskuterar också hur meningsfull motivation är för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och menar att de är beroende av yttre 

motivation i form av stöd för att skaffa sig kunskaper om sin omvärld. De diskuterar vad som 

innebär att vara vad de kallar kompetent i samhället (Greenspan et al, 2011). 

De beskriver hur personer med intellektuell funktionsnedsättning i olika utsträckning har ett 

”bristande sunt förnuft” som leder till svårigheter med riskbedömning och riskmedvetenhet. 

Detta kan försätta dem i besvärande eller rent av farliga situationer. Därför behöver de hjälp 

och stöd i att få syn på hur man kan riskbedöma en situation och vad man har för nytta av den 

kunskapen. Dock menar (Greenspan et al, 2011) att hjälpen och stödet ofta mynnar ut till att 

ta bort riskerna i sig själva istället för att hjälpa och stödja eleven i att möta dem. Även 

Hughson, E. A, Moodie, S, och  Uditsky, B (2004; 2005) betonar individens inneboende kraft 

när de i sin rapport lyfter fram vikten av att inte ha lågt ställda förväntningar på 

elever/studenter med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

One universal historical truth is that many continue to underestimate what adults with developmental 

disabilities can achieve and where and in what circumstances they might be successfully included. Low 

expectations have always produced limited results and parents with dreams have often been accused of 

being unrealistic and/or irrational even in the face of evidence to the contrary (Hughson et al 2004-

2005 s 10). 

 

Traditionellt har undervisning och val av stoff i undervisning av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning präglats av ett omsorgsperspektiv (Berthén, 2007). Berthén konstaterar 

utifrån resultaten i sin doktorsavhandling att bytet av huvudmannaskap från landsting till 
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kommun inte har lyft fram kunskapsuppdraget på det sätt man kunde ha förväntat sig och hon 

ser hur kursplanernas kunskapsmål har fått stå tillbaka för mer omsorgsrelaterade aktiviteter. 

Hon noterar också hur personalens tolkningar av styrdokumenten speglar särskolans historia 

och den kunskapssyn som rådde då i den nutida pedagogiska praktiken trots nutida 

styrdokument som betonar kunskapskraven inom särskolan på alla nivåer inom skolformen. 

Det vårdande perspektivet är alltså ännu så starkt på många håll inom särskolans pedagogiska 

praktik att den sker på bekostnad av särskolans kunskapsuppdrag (Berthén, 2007). 

 

Molin (2004) lyfter i sin undersökning fram övergången mellan gymnasiesärskolan och 

arbetslivet i sin studie om tillhörighet inom gymnasiesärskolans sfär och konstaterar att dess 

elever har en formell tillhörighet som inskrivna i gymnasiesärskolan, men att de även 

identifierade sig med en informell tillhörighet med tillvaron utanför skolans lokaler. Detta 

komplicerar många elevers vardag då de lever med en flera tillhörigheter beroende på vilken 

kontext de befinner sig i. Molin finner även två perspektiv på särskolans funktion och 

verksamhet; det trygghetsinfluerade omsorgsperspektivet och det utvecklingsinriktade 

kvalificeringsperspektivet. De båda perspektiven strävar mot att eleverna ska få goda 

kunskaper och delaktighet, det vill säga engagera sig i en livssituation (Molin, 2004), men de 

har olika världar de strävar mot. Det trygghetsinfluerade omsorgsperspektivet tycks utbilda 

eleven för ett liv inom omsorgens sfär, medan det utvecklingsinriktade kvalificerings-

perspektivet tycks utbilda eleven för ett liv i det samhälle som studenter utan diagnosen 

intellektuell funktionsnedsättning startar sitt vuxenliv i. Molin konstaterar så i sin studie 

liksom Berthén (2007) att gymnasiesärskolan riskerat att för en del elever bli en förberedelse 

på ett liv inom omsorgens sfär.  

 3.4 Gymnasiesärskolan idag 

Länderna inom FN har undertecknat en konvention, Konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (2008) i vilken konventionsstaterna ska säkerställa att 

personer med funktionsnedsättning får tillgång till vuxenutbildning och ett livslångt lärande 

utan diskriminering. I Salamancadeklarationen (2006) tar medlemsländerna ställning till att 

alla elever ska ha möjlighet att gå i skolan på lika villkor. Internationellt har synen på 

kunskap förändras och styrdokumenten ändrats för att elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar ska tillgodose sig vissa kunskaper. 

Den svenska särskolan som skolform omfattar den obligatoriska grundsärskolan liksom den 

frivilliga gymnasiesärskolan och Särskild utbildning för vuxna. Läroplanerna för dem 
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påminner om grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. Särskild utbildning för vuxna 

omfattas av läroplanen för vuxenutbildningen, Vux-12. Skolverket (2011; 2013) menar att 

steget mellan de olika skolformerna inte ska vara så stora som de tidigare varit. Utbildningen 

ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval 

och ligger till grund för fortsatt utbildning. I gymnasiesärskolans läroplan under 

huvudrubriken Övergripande mål och riktlinjer för gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag 

står skrivet att: 

  

Det är även skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning utifrån sina 

förutsättningar har tillägnat sig kunskaper i de kurser eller ämnesområden som ingår i studievägen och 

kan använda dessa i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och i vardagsliv. 

(SKOLFS 2013:148 s 10) 

 

Skolan ska alltså förbereda eleverna för att arbeta och verka i samhället. Skolväsendets 

läroplaner och kursplaner bygger på föreställningar om kunskap och lärande. Frågan om 

kunskapssynen har alltid varit viktig i läroplanskonstruktion såväl som i läroplansforskningen 

skriver Carlgren, Forsberg och Lindberg (2009). Det handlar inte enbart om vad som anses 

som viktig kunskap, utan också uppfattningar om kunskapens karaktär och hur eleven tar den 

till sig. Detta har fortsatt betydelse för skolans och undervisningens organisation och innehåll. 

Tardif-Williams, Trent-Kratz och Donato (2007) påpekar att utbildning måste förbereda 

elever inför livet efter skolan och att läroplanerna behöver ha med det i beräkningarna när 

kunskapsmålen ska formuleras.  Wallberg (SOU 2011:8) menar att gymnasiesärskolan ska ge 

eleverna de kunskaper som de behöver för att få ett arbete, bostad och en meningsfull fritid 

efter avslutad utbildning. 

 

Browder et al (2003) redovisar att materialet och valet av arbetsmetod som eleverna inom 

gymnasiesärskolan (special education pupils) ska arbeta med har ändrats till att bli mer likt 

elever i andra skolformer och läromedlen behöver bli bättre. Skolformerna närmar sig 

varandra och styrdokumentens intentioner är att alla elever ska nå sin fulla potential ser vi 

både i Sverige och genom Bowders et al (2003) studie i USA. 
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3.5 Arbetsliv och vidare studier efter gymnasiesärskolan 

Lagstiftning och till dem kopplade styrdokument speglar idag internationella deklarationer 

och policydokument som Sverige har ratificerat och därmed förbundit sig att agera utifrån, till 

exempel FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 

ratificerades i december 2008. Länderna inom FN har även undertecknat en konvention, 

Salamancadeklarationen (2006). I den tar medlemsländerna ställning till att alla elever ska ha 

möjlighet att gå i skolan på lika villkor utifrån en samhällstro på att alla människor kan lära 

samt alla människors okränkbara och lika värde. Olika länders tolkningar utifrån FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23) ger dessutom 

elever med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att studera vid högskolor och 

universitet runt om i världen. Artikel 24 i deklarationen behandlar utbildning och där fastslås 

i punkt 1 hur konventionsstaterna åtar sig att säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem 

på alla nivåer. Att ha särskolan som ett parallellt skolsystem för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning särskiljer Sverige från andra länder där man arbetar utifrån andra 

lösningar i inkluderande anda. 

I Nordamerika finns flera organisationer som möjliggör att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan studera vid högskolor och universitet. 

Ett exempel är Alberta Association for Community Living (AACL). I Canada finns inte 

särskolan som skolform och elever med intellektuell funktionsnedsättning kan studera vid 

AACL. Inga kurser som ges i Alberta är enligt särskilda kursplaner för studenter med 

intellektuella funktionsnedsättningar utan alla AACLs kurser är inkluderade och eleverna gör 

individuella val inom kursutbudet. (Hughson, Moodie & Uditsky 2004-2005). 

  

USA är ett annat exempel där utbildningsanordnare organiserar inkluderande utbildningar för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. I och med att ”The Higher Education 

Opportunity Act (HEOA)” (Public Law 2008:110-315 ) antogs I USA 2008 gavs personer 

med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att söka stipendier på amerikanska 

universitet och college. Genom att även antagningsreglerna ändrades för lärosätena på så sätt 

att den tidigare formella behörigheten inte längre utgjorde ett krav, kunde personer som inte 

hade studerat på Highschool också ansöka om att börja studera där. 

Inom ramarna för HEOA planerades ett center som hade till uppgift att råda och stödja i 

utvecklingsarbetet vid olika college och universitet över hela USA. När så Institute of 

Community Inclusion inrättades vid University of Massachusetts, Boston, startades hemsidan 

http://www.thinkcollage.net/
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www.thinkcollage.net. Think College växte snabbt till 150 program i 31 stater (Grigal och 

Hart, 2010) och växer ännu. Det är idag en organisation som arbetar för att utveckla 

utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning i USA och organisationen 

tillhandahåller via sin hemsida en databas med information om utbildningar för målgruppen. 

Studenter som påbörjar studier genom en dubbel registrering får möjlighet att delta i ett 

övergångsrelaterat kursutbud (Grigal & Hart, 2010), t ex: 

• Akademiska kurser,                              • Praktiskt orienterade kurser 

• Lärlingsutbildning                                  • Kurser i vuxen livskunskap 

 

I Sverige bildades en Nationell Samverkansgrupp 2011. Det var en referensgrupp kopplad till 

projektet Hälsoinspiratörsprogrammet (HIP) som var ett projekt finansierat av Arvsfonden 

och som genomfördes vid högskolan i Gävle. I Nationella Samverkansgruppen ingår 

representanter från intresseorganisationer och svenska myndigheter. Projektet tillsammans 

med referensgruppen har arbetat med att utveckla högskoleutbildning för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Sverige är idag en del av ett nätverk tillsammans med USA, Australien och Irland,”Optimize 

U” (Nationella Samverkansgruppen (2011 – 2014 & Power, 2011). Deras gemensamma 

arbete syftar till att i samverkan utveckla inkluderande eftergymnasiala utbildningar för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och att informera olika instanser på nationell 

nivå för att skapa förståelse och sprida kunskap i ämnet. 

Dock har Sverige flera utvecklingsområden att arbeta med när det gäller eftergymnasial 

utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Visserligen står de dokument 

som reglerar högskolornas verksamhet i Sverige att: 

  

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att tillämpa en bestämmelse, 

ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt 

missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, eller sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller dock inte om 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och 

medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. 

                                                                                                            SFS (2003:311) 8 § 

 

men en rapport från Nationella Samverkansgruppen konstaterar att: 

http://www.thinkcollage.net/
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… att det i samhället finns utestängningsmekanismer i antagningssystemet för högre studier för 

de personer som har gått i särskola. Dessutom kan det finnas inlåsningseffekter i 

socialförsäkringssystemet som gör att personer som eventuellt skulle kunna ha utbildat sig 

istället får leva på en mycket låg garantinivå inom sjuk- och aktivitetsersättning. 

                                           Nationella Samverkansgruppen (2011-2014 s 9) 

 

Trots de internationella dokument Sverige har ratificerat saknas möjligheter för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning att studera på högskoleutbildningar. Sverige har och har 

haft flera projekt för eftergymnasial utbildning för studenter med intellektuell 

funktionsnedsättning, men ännu finns ingen permanent modell. Dessutom försvårar olika 

system inom den svenska välfärden som exempelvis aktivitetsersättning och studiestöd och 

motverkar delaktighet och utveckling för individen.  Samhället behöver se över regelverken 

vad gäller det ekonomiska stöd som finns för studenter med intellektuell funktionsnedsättning 

så att de får lika möjligheter att studera som studenter utan intellektuell funktionsnedsättning.  

Dessutom behöver utbildningsanordnare för eftergymnasiala utbildningar stöd och resurser 

för att kunna ta emot och utbilda målgruppen. Dagens arbetsmarknad kräver ofta mer än bara 

en gymnasial utbildning. Dessutom gör den rörlighet som präglar dagens arbetsmarknad att 

eftergymnasial vidareutbildning och kompetensutveckling är ett måste. 

 

Flatman och Watson (2009) konstaterar i sin studie att den utbildning som elever med 

intellektuell funktionsnedsättning erhåller inte alltid leder till arbetsliv, delaktighet i 

samhället och vidare studier på samma sätt som för elever som saknar diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning. Studien som genomfördes på Irland visar att historiska strukturer står 

fast i dagens samhälle. Strukturerna bildar en gräns mot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och de får inte samma möjligheter som andra kommuninvånare. 

Tideman (2012) beskriver också de lindrigt intellektuellt funktionsnedsattas upplevda 

utanförskap. Personerna upplever att de stängs ute från vissa delar av samhället och att deras 

möjligheter i skolan och på fritiden inte är lika stora som de utan intellektuell 

funktionsnedsättning. Tideman (2012) beskriver begreppet Empowerment som ett viktigt 

verktyg för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning att verka i och få delta i 

samhället på samma villkor som medborgare som inte har den diagnosen. Han menar att det 

handlar om individens makt över personliga val och livschanser. Hen ska ha makten att 

avgöra sina behov, ha makten att tänka självständigt och makten att stå fri från åsikter som 

hävdats av hens familj, myndigheter och vård- och omsorgsinstanser. Tideman menar också 
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att makten över att bilda familj och fördelningen av de egna ekonomiska tillgångarna ska 

ligga hos individen.  

 

Att vara en del av samhället problematiseras också av Frithiof (2007) när hon beskriver hur 

komplext det är att vara en samhällsmedborgare och vilka krav det ställs på individen att följa 

alla regler, både skrivna och oskrivna. Vidare skriver Frithiof om att en demokrati ställer 

stora krav på medborgarens handlingar eftersom friheter, rättigheter och skyldigheter inte 

bara är individens utan även är alla andras. Delaktigheten i en demokrati är både individuell 

och social menar hon. Det ställer höga krav på eleven inom gymnasiesärskolan men även på 

lärarna som ska ge eleven kunskaper för att hantera dessa krav.  
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4 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram lyfter vi fram olika perspektiv på specialpedagogik och 

intellektuell funktionsnedsättning, då en intellektuell funktionsnedsättning är kriteriet för att 

ha rätt att gå i gymnasiesärskolan. Vi har också valt att använda teorin om Policy enactment 

för att tolka och analysera lärarnas svar utifrån deras syn på kunskap i förhållande till 

läroplanen för gymnasiesärskolan.  

4.1 Policy enactment 

Policy is easy, enactments are not. (Ball, Maguire & Braun, 2012 s 9) 

 

När läroplaner och andra styrdokument, policy, ska implementeras ute på skolorna startar en 

mängd processer bland huvudmän, rektorer, pedagoger och elever. Processerna innebär 

medvetna och omedvetna tolkningar och omtolkningar av policy som sedan iscensätts. Dessa 

processer kan förstås som en komplex väv, något som ständigt pågår bland lokala aktörer, 

och har kallats policy enactment (iscensättande av policy) (Braun, Ball, Hoskins & Maguire  

2011); Ball, Maguire & Braun, 2012). 

  

Ball et al (2012) menar att styrdokument generellt är utformade utifrån en skola som bara 

existerar i de bästa av världar och att dessa texter inte bara kan implementeras i en 

verksamhet. Texterna måste översättas från text till handling för att sedan placeras i ett 

praktiskt pedagogiskt sammanhang. Detta sammanhang påverkas i sin tur av olika faktorer 

och Braun et al (2010) och Ball et al (2012) räknar upp flera faktorer som spelar in när 

styrdokument tolkas och omtolkas. Det handlar om skolans lokala kontext i form av den 

historia skolan har och den skolkultur som råder på skolan. 

Det handlar även om skolans professionella kultur i form av personalens inställning till 

policyarbete, dess erfarenheter och dess engagemang i det samt den materiella kontexten som 

skolans personal arbetar i med resurser i form av budget, teknisk utrustning, personalresurser 

som finns tillgängliga på skolan.  

Ytterligare en sorts kontext, den externa kontexten består i de förväntningar som finns på 

verksamheten, både nationellt, till exempel Skolinspektionen och från lokala aktörer som 

exempelvis kommunala förvaltningar. En annan faktor i den externa kontextenen utgörs av 

vad en skola har för rykte och påverkar det komplexa samspel som enactment-processerna 

utgör. 
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Ball et al (2012) menar att det i genomförandeprocessen alltså finns olika aktörer i form av 

människor som på olika nivåer i processen intar olika roller och som ibland innehar flera 

roller samtidigt. Detta ger att en person kan agera på olika sätt utifrån vilken roll/roller hen 

för tillfället innehar som aktör i denna/dessa. Policyprocesser genomförs till exempel av 

lärare, men det är även något som lärare utsätts för. Detta innebär att olika rollinnehavare, till 

exempel lärare är både aktörer och subjekt samtidigt beroende på situationen. 

Ball et al (2012) beskriver hur flera roller ingår i processen; policyentreprenörer som via 

politiska beslut anger riktlinjerna och intentionerna i de lagar som kommer att ligga till grund 

för styrdokumentet. En annan roll innehar så kallade officiella tolkare som tolkar texten i 

styrdokumentet. Verkställare och översättare, till exempel kommunpolitiker och rektorer, 

tolkar och omvandlar text till handling och anlägger även ett ekonomiskt perspektiv i 

enactment-processen inom verksamheten. 

Slutligen beskriver Ball et al (2012) de roller de kallar hanterare och försvarare, det vill säga 

de som ska förvalta det pedagogiska uppdraget i sin pedagogiska praktik och de elever vars 

skolvardag och kurser styrs av styrdokumentet. Det finns också roller i processen i form av 

kritiker och vägrare, det vill säga personer som tillbakavisar, ifrågasätter, men som också 

kritiserar och kanske vägrar att genomföra den nya policyn i verksamheten. 

  

Olika skolors förutsättningar påverkar alltså aktörernas ageranden i enactment-processen och 

aktörerna kan alltså komma att tolka policy för egna ändamål eller omkonstruera, ignorera 

delar av policy likaväl som de kan missa delar av innehållet och intentionerna i den policy 

som ska implementeras (Ball et al 2012). En skolas kultur kring kunskap och dess övriga 

utbildningskontext påverkar alltså implementeringen av policy. 

Läroplaner är politiskt fattade beslut som ska föras ut till de verksamma lärarna. Detta 

problematiseras av Braun, Maguire och Ball (2010) då de studerat detta i England. Deras 

studie visade att lärarna fick rätta sig efter vad rollerna policyentreprenören och tolkaren 

ansåg vara viktig kunskap. 

Läroplanerna är ett sätt för staten att kontrollera skolorna, men också med ambitionen att höja 

kvaliteten i utbildningen (Braun et al, 2010) då läroplanerna är konstruerade utifrån politiska 

beslut. Det politiska styret i landet skiftar ibland och detta kan leda till nya policy som ska 

implementera. Detta i sin tur leder till att lärarna får nya styrdokument att förhålla sig till.  

De här processerna kring policy är intressant för oss i vår studie. Gymnasiesärskolans 

läroplan kom ut 2013 och är relativt ny för lärarna i gymnasiesärskolorna. Vilka utmaningar 

har lärarna stött på?  Hur har läroplanen tagits emot ute på fältet? Påverkar tolkningarna av 
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läroplanen hur lärarna beskriver sitt uppdrag? Detta är intressanta frågor som vi ser att vi kan 

få svar på med hjälp av teorin om policy enactment. 

4.2 Olika perspektiv på specialpedagogik 

Det finns inom den specialpedagogiska forskningen begrepp och perspektiv som tillämpas av 

olika forskare. Dessa perspektiv har sin utgångspunkt i var någonstans problemen uppstår 

kring en individ med intellektuell funktionsnedsättning eller andra specialpedagogiska 

problem. De perspektiv som vi kommer att gå igenom i texten här nedan är det kategoriska, 

det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001) och 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Emanuelsson et al (2001) menar att man utgår från ett 

kategoriskt perspektiv som fokuserar på en individs svårigheter, likt det som Nilholm (2005; 

2007) kallar för ett traditionellt individualiserat perspektiv. Emanuelsson et al (2001) 

beskriver hur de som tillämpar ett kategoriskt perspektiv förlägger till att problem uppstår till 

individens brister, gärna med medicinska eller psykologiska diagnoser och hur elevens 

problem och tillkortakommanden tillskrivs individen. Detta till skillnad från det relationella 

perspektivet där sociala faktorer framhävs. Ahlberg (2007) beskriver det relationella 

perspektivet så att normalitet och avvikelser ses som sociala konstruktioner vilka formas i 

samhället och har sin grund i kultur, tradition, ideologier och politiska beslut. Det relationella 

perspektivet förklarar svårigheter utifrån det utbildningssystem eleven befinner sig i och 

andra faktorer i elevens omgivning, exempelvis klassrumsfaktorer som miljö eller lärarens 

undervisning eller sociala faktorer som elevens ställning i klassen. Utifrån detta perspektiv 

kan sägas att det är samhällets strukturer och dess idévärld för medborgaren med intellektuell 

funktionsnedsättning.   

Nilholm (2005; 2007) tar fram ytterligare ett perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet. 

Han förklarar att ett uppdagat dilemma kan ses som problem utan entydiga lösningar för hur 

man bäst bör agera och hur man genom att ta ställning för den ena eller andra sidan av 

dilemmat för att komma vidare från det. Lärare behöver hela tiden väga för och nackdelar 

med sina beslut. Nilholm problematiserar dilemmaperspektivet med att vissa sociala, 

politiska och etiska ställningstaganden får företräde i beslutsfattandet och detta kan skapa 

problem då lärarna t ex ska tolka läroplaner. I tolkningar av kursplaner eller andra konkreta 

företeelser inom utbildningssystemet kan det då leda till att de grundläggande värderingarna 

hamnar i motsatsställningar till varandra enligt Nilholm (2007) och skapar dilemman för 

lärarna vid deras tolkningar. Vidare skriver Nilholm (2005; 2007) att dilemmaperpektivet inte 
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fokuserar på själva problemet som kan uppstå i ett utbildningssystem utan det fokuserar 

istället på vilka handlingsalternativ som finns för att möta problemet.  

 

I vår studie kommer vi att använda dessa perspektiv, det vill säga det kategoriska, det 

relationella och dilemmaperspektivet i analysen av våra resultat  
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5. Metod 

Vi ville undersöka lärares erfarenheter och resonemang i relation till vårt syfte och våra 

frågeställningar och därför används en kvalitativ ansats i studien. Backman (2008) beskriver 

den kvalitativa ansatsen som att en verklighet konstrueras kulturellt, socialt och individuellt 

samt att intresset ligger i att studera hur människan tolkar och registrerar omvärlden och det 

kvalitativa synsättet riktas mot individen. Fejes och Thornberg (2014) beskriver hur komplext 

det är med den kvalitativa analysen och att den är så lite styrd, att det inte finns några klara 

regler som forskaren måste följa. Det här analysförfarandet är mer fritt än andra sätt att 

analysera och ställer därför stora krav på att forskaren verkligen använder hela sitt intellekt 

när analysen ska genomföras. Patton (2002) problematiserar även detta och poängterar att 

forskaren behöver använda hela sitt skarpsinne för att kunna analysera sitt insamlade data 

utifrån syftet med forskarens studie. Creswell (2013) beskriver ytterligare en aspekt att beakta 

med en kvalitativ ansats. Hur vi skriver våra texter är en reflektion över våra egna tolkningar, 

kön, ras, klass och politiska ståndpunkter samt att detta kommer med i vår forskning. Allt det 

vi skriver är färgat av våra ideal. Detta har vi försökt beakta i vårt arbete med studien. 

Grundtanken var att vi önskade att få ta del av så mycket som möjligt av informanternas 

reflektioner och resonemang kring sitt pedagogiska uppdrag. 

5.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod 

Studien har genomförts i tre kommuner i Sverige. Den datainsamlingsteknik vi använt är en 

kvalitativ undersökning i form av en halvstrukturerad intervju. Detta för att kunna fånga de 

deltagande lärarnas egna tolkningar och diskussioner utifrån arbetets syfte. Intervjuerna utgår 

från Kvale och Brinkmanns (2009) sju stadier kring hur en intervjuundersökning bör 

utarbetas. Vill man veta hur någon annan uppfattar sin värld och sitt liv så bör man samtala 

med dem. Genom dessa samtal lär man känna andra människor och får kunskap om deras 

kunskaper, skriver Kvale och Brinkman. 

Vår avsikt var att skapa en öppen dialog i intervjuform. Detta uppnådde vi genom att använda 

övervägande cirkulära frågor (Hougaard, 2011). Denna frågetyp uppmuntrade informanten 

till beskrivande svar som gav oss en inblick i lärarnas tankar kring sitt uppdrag. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar visserligen att man genom att avslöja syftet bakom en 

forskningsstudie riskerar att gå miste om den öppna dialog man söker, men vår avsikt med att 
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berätta om studiens syfte var att motverka såväl maktasymmetri i form av en manipulativ 

dialog, samtidigt som att skapa en uppmuntrande inverkan på intervjupersonen. Informanten 

gavs då möjligheter att reflektera före intervjun kring sina egna uppfattningar. 

Vi utarbetade en intervjuguide (se bilaga 2) med specifika teman och förslag på frågor som 

gav oss möjligheter att ställa uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Analysarbetet 

genomfördes i form av en analys vilket gav oss möjligheten att väva samman olika 

intervjusvar till en helhet. Ur den helheten drog vi slutsatser som hade relevans för vår studie 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.2 Trovärdighet och tillförlitlighet   

Graneheim och Lundman (2003) beskriver vikten och svårigheten med att få resultatet i 

undersökningen så tillförlitlig som möjlig och att forskaren behöver arbeta med detta. 

Trovärdighet och tillförlitlighet är två begrepp som används inom kvalitativ forskning (Fejes 

& Thornberg, 2015) gällande forskningsprocessen och gäller hur systematiskt forskaren har 

hanterat sin datainsamling och analys av densamma. Kvale och Brinkman (2009) skriver att 

en hög grad av tillförlitlighet innebär också att forskarens val av teoretiskt perspektiv 

konstateras relevant för den studie forskaren genomför, men påverkas även av hur god 

kvalitet dennes tidigare forskningsarbete har varit (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Med tillförlitlighet menas alltså om den metod som forskaren valt undersöker det som studien 

föresatt sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Genom intervjuer med tio lärare inom gymnasiesärskolan ville vi få våra frågeställningar 

besvarade. Genom att vi valde att utarbeta en intervjuguide kunde vi på förhand utforma 

intervjufrågorna så de svarade mot studiens frågeställningar. Intervjuerna kom därmed att 

förse oss med material att analysera de medverkande lärares resonemang kring sitt 

pedagogiska uppdrag i förhållande till gymnasiesärskolans huvuduppgift enligt läroplanen. 

Inom kvalitativa datainsamlingsmetoder behöver forskaren visa på om forskningsresultatens 

tillförlitlighet. Den kan påverkas av att intervjuaren medvetet eller omedvetet ställer ledande 

frågor, kategoriserar svar eller omformulerar svar från informanten (Kvale & Brinkmann, 

2009). Detsamma gäller de transkriberingar vi gjorde av de genomförda intervjuerna. 

Transkriberingen av en och samma intervju skall vara identisk även om olika personer 

genomför transkriberingen menar Kvale och Brinkman.  
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5.3 Urval 

Vi valde att intervjua lärare som jobbar inom gymnasiesärskolan, då vi ansåg att de har en 

relevant insyn för att hjälpa oss uppfylla studiens syfte och besvara våra frågeställningar. De 

styrdokument som gäller för gymnasiesärskolan gäller alla som arbetar där oavsett kön, ålder 

och arbetslivserfarenhet. Av den anledningen tog vi inte hänsyn till de faktorerna i vårt urval. 

Huruvida lärarna hade lärarlegitimation för gymnasiesärskolan såg vi inte som intressant för 

vår studie, varför det inte påverkade vår urvalsprocess. Alla som deltog i studien är 

lärarutbildade.  

Vi valde även att använda oss av bekvämlighetsurval så tillvida att vi valde att genomföra 

studien i våra grannkommuner för att restiden skulle minska när materialet skulle insamlas. 

Intervjupersonerna tillfrågades om att delta i studien via e-mail. Om de valde att delta i 

studien bestämdes tid och plats för en personlig träff. 

5.4 Arbetsfördelning 

Vi gick in i arbetet med olika erfarenheter om ämnet för vår uppsats. Den ene av oss har 

arbetat inom gymnasiesärskolan medan den andra inte alls hade erfarenhet av skolformen 

gymnasiesärskola vilket vi såg som något positivt då vår skiftande förförståelse för ämnet 

kunde bidra till att vi gick in i studien med öppna sinnen. 

Utifrån de förutsättningar arbetet med uppsatsen gav oss i from av geografiska avstånd och 

den ordinarie tjänstgöringen på våra arbetsplatser som har pågått parallellt med hela 

arbetsprocessen har vi till största delen haft tät kontakt via E-mail, telefon och vid de 

möjligheter till fysiska möten som högskolans seminarier har utgjort. 

Under arbetets gång har vi tillsammans sökt litteratur som är relevant för studien, utformat de 

dokument som behövdes inför intervjuerna och även den intervjuguide som användes under 

samtliga intervjuer. Vi har genomfört de tio intervjuer som ligger till grund för studien var för 

sig och sedan transkriberat dessa. Allt annat arbete med uppsatsen har vi tillsammans 

diskuterat oss fram till och formulerat. 

5.5 Databearbetning och dataanalys 

Forskningsmaterialet bearbetades genom tematisering. De teman vi fick fram 

analyserades och vägde/tolkades mot studiens bakgrund, frågeställningar och den tidigare 

forskning som vi har tagit del av. Resultaten av analysen kopplades till vår slutdiskussion 

och därefter rapporterades de. Fejes och Thornberg (2014) ger förslag på sex 
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huvudmetoder för att göra en kvalitativ analys och det var detta analysförfarande vi 

använde för våra insamlade data.  

 

- Koncentrering- Den stora massan av data ska koncentreras ner till ett antal poänger 

eller kärnfulla formuleringar.  

- Kategorisering- Koda materialet i kategorier genom att se likheter och skillnader 

genom analys av materialet. Mynnar ut i ett antal kategorier. 

- Berättelse- man försöker skapa en sammanhängande historia av händelserna som 

berättas av informanterna. 

- Tolkning- gå utöver de manifesta innebörderna i texten. Djupare och spekulativa 

tolkningar av resultatet. 

- Modellering- Skapa en teoretisk modell eller resonemang som ska förklara 

sammanhang. 

- Ad hoc- Kombinerar forskaren fritt mellan analysmetoder för att skapa mening i 

materialet.  

Av dessa sex förslag som Fejes och Thornberg skriver om har vi använt oss av fyra metoder i 

vår analys av det insamlade materialet, det vill säga koncentrering, kategorisering, berättelse 

och tolkning bedömde vi passade bra in för oss att kunna analysera vårt material.  

5.6 Etiska ställningstaganden 

För att på olika sätt skydda de individer som medverkar i forskning och i olika studier har 

vetenskapsrådet (2011) tagit fram olika krav som forskarna ska förhålla sig till. Dessa krav är 

informantkravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Både Kvale 

och Brinkmann (2009) och Vetenskapsrådet (2011) lyfter upp individsskyddet kontra 

forskarkravet som något problematiskt. Det vill säga intresset av nya kunskaper som kan 

bidra till samhällsutvecklingen (forskarkravet). Forskningen får dock inte kränka individen 

(individskyddskravet). Denna konflikt behöver forskare hela tiden fundera kring. 

Något som vi tyckte var viktigt var att få våra deltagare att känna sig trygga och förvissade 

om att den här studien genomfördes utifrån etiska överväganden. Vi informerade därför 

deltagarna i intervjuerna i förväg om vad syftet med studien var och att deras medverkan var 

frivillig. Vi informerade dem också om att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan. Detta i linje med vad Vetenskapsrådet tar upp i informationskravet och 

samtyckeskravet. 
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För att vi skulle fullgöra nyttjandekravet informerade vi intervjudeltagarna om att samtalen 

skulle dokumenteras genom ljudupptagning. De informerades samtidigt om att det bara var vi 

två som genomförde studien som skulle använda det dokumenterade materialet och då endast 

till den här studien specifikt samt om att det inspelade materialet skulle raderas när studien 

var genomförd och vår uppsats godkänd. 

Vi informerade även intervjudeltagarna om att deras riktiga namn eller annan information 

som skulle göra att det gick att förstå informantens identitet inte skulle användas. Detta för att 

studien skulle fullgöra kravet på konfidentialitet. 
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6.  Resultat och analys 

Resultatredovisning 

Utifrån studiens syfte, att beskriva och analysera hur de medverkande lärarna resonerar kring 

sitt pedagogiska uppdrag i förhållande till gymnasiesärskolans huvuduppgift enligt 

läroplanen, presenterar vi studiens resultat utifrån tre övergripande teman Skolformen 

Gymnasieskolan, Gymnasiesärskolan idag och Livet efter studenten. 

Utifrån dessa har vi identifierat fem underliggande teman: Läroplanen för 

gymnasiesärskolan, Förutsättningar för pedagogisk verksamhet, Delaktighet i samhället, 

Arbetsliv och Eftergymnasiala studier. Inledningsvis redovisas lärarnas svar som sedan sedan 

analyseras utifrån de teoretiska referensramar som beskrivs i studien. 

 

6.1 Skolformen gymnasiesärskola 

Särskolans vara eller inte vara som skolform har debatterats flitigt i litteratur och 

samhällsdebatter. De medverkande lärarna är dock generellt positiva till att det finns en 

specialskola för elever med utvecklingsstörning och menar att särskolan är en nödvändig 

skolform och en viktig del i utbildningssystemet. 

  

På särskolan kan man faktiskt utgå från elevernas förutsättningar, oavsett förutsättningar så har 

man möjligheten på ett helt annat vis än inom den vanliga skolan. (L 7) 

  

Studiens resultat visar också att lärarna är medvetna om särskolans historia av omsorg snarare 

än fokus på kunskaper och flera av dem uttrycker det som en pedagogisk balansgång mellan 

gamla och nya sätt att se på människor och lärande. Andra tycker att det är mycket lättare nu 

eftersom det är det betonade kunskapsuppdraget som gäller nu i styrdokumenten.  

  

Det finns ju också den här risken som alla diskuterar, att man hamnar mer i omsorg än …det är 

ju en nackdel, en svårighet som pedagog att hitta balansen däremellan. (L 2) 

  

Eleverna som studerar inom gymnasiesärskolan är alla i olika faser av sin utveckling. Att 

lärarna upplever det som en utmaning framgår i intervjumaterialet av hur de ser på elevernas 

kunskapsinhämtning och hur undervisningen behöver anpassas så att alla elever på bästa sätt 

ska kunna tillgodogöra sig den utifrån var och ens behov. 
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De ligger på så otroligt olika nivå att man kanske har dem som ligger på en sex- sjuåring 

tillsammans med de som nivåmässigt går i åk 6 och att få ihop dom så att det blir bra för alla. 

Att de får utvecklas. (L 1) 

   

I intervjumaterialet lyfter lärarna även fram nackdelar kring särskolan som skolform. Några 

av lärarna menar att eleverna blir så begränsade i sitt vuxenliv gällande såväl sin personliga 

utveckling och sitt kommande arbetsliv som möjligheten till eftergymnasiala studier. Detta, 

menar lärarna, gör att de upplever svårigheter att veta vilka kunskaper de ska prioritera och 

hur mycket social färdighetsträning och omsorg kontra ämneskunskaper eleverna ska ges. 

  

När man är klar med gymnasiet så känns det ibland som de har nått stoppet. Eleverna har inte så 

många val efter skolan. (L 5) 

  

De fördelar som de medverkande lärarna pekar på i gymnasiesärskolans organisation handlar 

om de möjligheter de ser med att det generellt är färre elever i undervisningsgrupperna och 

att det ger mer tid att lära känna och fokusera på varje enskild elev.  

Det blir lättare att anpassa individuellt eftersom dom inte är lika många. (L 5) 

  

Detta medför i sin tur att lärarna ges möjlighet att lära känna varje individ på ett djupare plan 

än de menar att gymnasieskolans lärare kan. Flera av de intervjuade lärarna poängterar också 

att gymnasiesärskolan som skolform ger eleverna en trygghet som lärarna menar att eleverna 

så väl behöver. Den generella uppfattningen i intervjumaterialet är att elevgrupperna inom 

gymnasieskolan är alltför stora för att läraren ska kunna få samma kontakt med varje individ i 

elevgruppen. 

  

Tryggheten för eleverna är en viktig bit för mig. Det är lättare att få eleverna trygga i de små 

grupper som finns inom gymnasiesärskolan. (L 9) 

  

I intervjumaterialet framkommer även att självkänsla och en känsla av tillhörighet är något 

som alla lärare menar är viktigt för elevernas personliga utveckling och kunskapsinhämtning. 

Detta menar de gäller generellt för eleverna i deras verksamheter. 

  

Samtliga lärare berör även vikten av att eleverna känner sig trygga i sin diagnos som 

intellektuellt funktionsnedsatta. Lärarna menar att eleverna får en större förståelse för sin 
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tillvaro och olika konsekvenser av praktiska och sociala situationer de möter om de har 

kunskap om vad det innebär att vara intellektuellt funktionsnedsatt i samhället. 

  

Det vi jobbat alldeles nyligen om är att gå i särskolan, att medvetengöra för eleverna att de 

faktiskt har en utvecklingsstörning. Det är viktigt”. (L 1) 

 

6.2 Analys 

Små undervisningsgrupper och trygghet 

När det gäller lärarnas resonemang om värdet av små undervisningsgrupper och trygghet 

konstaterar vi att lärarna agerar i roller av hanterare, men även försvarare av skolformen 

särskola utifrån den lokala kontext de är en del av. Många av lärarna har arbetat tio år eller 

längre inom verksamheten och de som har arbetat i den färre år har sökt sig till 

särskoletjänster då de upplever att där finns goda, organisatoriska förutsättningar för lärande. 

Vi ser emellertid ett kategoriskt perspektiv i analysen då lärarna framhåller elevernas behov 

av personlig och fördjupad kontakt för att ingjuta trygghet som garanti för elevens 

välbefinnande och kunskapsinhämtande samt att detta ses som ett generellt behov hos 

elevgrupperna. Genom lärarens resonemang blir elevernas minsta gemensamma nämnare att 

de studerar inom samma skolform, vilket vi tycker verkar kategoriserande i lärarens 

resonemang. Dessutom är vi i analysen inte helt klara över om läraren menar att det är 

elevernas kunskapsinhämtning ur lärandesynpunkt som gynnas generellt av trygghet och 

tillhörighet i gruppen eller om det är ett uttryck för det omsorgsperspektiv som så länge 

präglat undervisningen av elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Båda slutsatserna 

är möjliga att dra. 

Det går även att anlägga ett relationellt perspektiv på resonemanget i fråga om lärarrnas  

kunskap om respektive gymnasieskolas inkluderande arbete. Det kan vara så att detta ännu 

inte har kommit tillräckligt långt för att kunna möta alla elever som studerar i den gymnasiala 

utbildningen. 
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Social omsorg kontra ämneskunskaper 

Här tar några av lärarna rollen av kritiker och efterlyser social färdighetsträning. Det är ett 

ämne som inte finns i ämnesplanen för gymnasiesärskolan idag. Lärarnas utsagor visar att det 

för dem finns ett sorts motsatsförhållande mellan ämneskunskaper och social 

färdighetsträning. 

Här ser vi hur skolornas lokala kontext och hur deras professionella kultur kommer till 

uttryck. Lärarna känner sig tvungna att omtolka policy och välja åt eleverna de kunskaper de 

bedömer att eleverna behöver utifrån lärarens egna värderingar och erfarenheter av hur 

samhället eleverna ska möta fungerar. 

Ur ett specialpedagogiskt dilemmaperspektiv konstaterar vi att lärarna förhandlar olika 

skillnader och villkor de upplever att eleven ska möta före och efter sin utbildning utifrån 

sociala sammanhang och politiska beslut lärarna upplever att de inte har makt över.   

 

Trygghet i sin diagnos 

Lärarna uttrycker sig i termer att de vill sina elevers bästa och betonar vikten av att eleverna 

är trygga i sin diagnos för att kunna förstå och hantera sin funktionsnedsättning i förhållande 

till sin omvärld. Dessutom menar lärarna att kunskap och trygghet om funktionsnedsättningen 

stärker eleverna som individer. Ingen av lärarna definierar vad de menar med att ”vara trygg i 

sin diagnos” eller redogör i intervjumaterialet närmare för varför eleverna ska vara det. 

Resultaten är komplexa och lärarna framstår i analysen som splittrade mellan intentionerna i 

läroplanen och den externa kontext de befinner sig i och som påverkar flera olika roller ur 

enactment-synpunkt. Det finns förväntningar från de hanterare som utgörs av elevgruppen 

och elevernas föräldrar. Det finns även förväntningar från föräldrar utifrån den externa 

kontexten de befinner sig i. Därtill kommer förväntningar från verkställare och översättare 

som skolledning och utbildningsförvaltning, men även från officiella tolkare av läroplanen 

som till exempel Skolverket och Skolinspektionen. 

Vi ser hur lärarna i sina resonemang agerar som både policysubjekt och policyobjekt då de 

väljer att tolka och omtolka sitt pedagogiska uppdrag. 

I analysen gör både ett kategoriskt, ett relationellt och ett dilemmaperspektiv sig gällande. Att 

vara stolt över sig själv som individ är en sak som alla elever borde vara. Enligt vår 

erfarenhet talar man i grund-och gymnasieskolan till exempel inte i samma omfattning om att 

vara trygg i sin diabetes-diagnos som man gör inom särskolan och deras elevers diagnoser av 

intellektuell funktionsnedsättning. Vi tolkar lärarnas utsagor som ett kategoriskt färgat 
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uttryck översatt till ett relationellt perspektiv då lärarna gör bedömningen att det ska ingå i 

undervisningen att ha kunskap om och känna trygghet i sin diagnos. 

Samtidigt ser vi ur dilemmaperspektiv hur risken är att man å ena sidan ”låser in dem i sin 

diagnos” och hur man fokuserar så mycket på de bekymmer man ser med diagnosen att man 

utgår ifrån att det kommer att innebära svårigheter för dem i framtiden. Å andra sidan är det 

tydligt att alla lärare med omsorg om eleverna agerar utifrån de kunskaper och erfarenheter 

de har om hur samhället fungerar.  

6.3  Gymnasiesärskolan idag 

 Läroplanen för gymnasiesärskolan trädde i kraft 2013. Den innebar många nya tankar hos de 

medverkande lärarna i fråga om implementering samt vilka fördelar och nackdelar de såg 

med den nya läroplanen. 

 

Läroplanen för gymnasiesärskolan 2013 

Läroplanerna för gymnasiesärskolan och gymnasieskolan togs inte i bruk samtidigt och lärare 

(9) konstaterar att de två år som hann gå från det att gymnasieskolan fick sin läroplan tills att 

gymnasiesärskolan fick sin läroplan inte har underlättat för de två skolformerna att närma sig 

varandra. 

  

Gymnasiet har gått iväg lite snabbare än särskolan och det gör att vi halkar efter litegrann igen 

tycker jag. Vi borde kanske snabbare kunna komma ikapp gymnasiet, men på något sätt känns 

det som att vi nu i alla fall jobbar mer med en tro på kunskap och att få visa eleverna att de kan i 

studier utveckla förmågor. (L 9) 

 

Lärarna har alla deltagit i respektive kommuns implementeringsarbete med olika aktiviteter 

som, t ex gemensamma arbetsdagar då läroplanen för gymnasiesärskolan kom.  

I intervjumaterialet framkommer att samtliga lärare upplevde läroplanen som en utmaning att 

arbeta med och att tillsammans med kollegor diskutera arbetet med läroplanen ses i 

intervjumaterialet som en styrka av samtliga lärare. 

Studiens resultat visar att lärarna strävar efter att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i 

kurserna, men flera av dem uppger också att det inom arbetslagen ständigt pågår en 

diskussion om vilka kunskaper som enligt läroplanen är de viktigaste. 

  

Om de inte kan räkna huvudräkning så skitsamma egentligen, bara de vet hur man kan använda 

miniräknaren för att klara sig ute. (L 5) 
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Luddiga kriterier och omfattande innehåll. (L4) 

  

De ser som en förutsättning att göra tolkningar av läroplanen och utifrån dessa avgöra vilken 

kunskap som är viktig för deras elever. Samtliga lärare är också överens om att 

gymnasiesärskolans innevarande läroplan har ett annat fokus på kunskap än vad de tidigare 

läroplanerna har haft. 

  

Jag tycker att det blir mer rättvist för eleverna när vi är mer styrda i vad vi ska jobba med. (P2) 

  

Studiens resultat visar också att flera av lärarna ser en risk att det är för svårt för vissa elever 

att nå kunskapsmålen och förstå innehållet i kursplanerna. 

Lärare (6) får medhåll av flera av lärarna som menar att det centrala innehållet i kursplanerna 

är så omfattande att de ser svårigheter i hur eleverna ska ta till sig allt kunskapsinnehåll i 

dem. Dessutom upplever flera av lärarna att språket i läroplanen och dess kursplaner är för 

avancerat för eleverna att ta till sig även med pedagogiskt stöd. (Detta visade sig även gälla 

för vissa av lärarna enligt egen utsaga.) 

Alla lärare strävar emellertid efter att eleverna ska uppnå kunskapsmålen i kursplanerna, men 

flera av dem uppger också att det inom arbetslagen också pågår en diskussion om vilka 

kunskaper som enligt läroplanen är de viktigaste. Samtidigt uttrycker andra lärare att de 

välkomnar de nya kursplanerna som mer genomarbetade än de tidigare. 

 

Det blir inte så mycket hitta på eget och så utan dem är tydligare och rättvisare. (L 3) 

…det är bra med flera kriterier och att kunskapskraven är bredare än G och VG. (L 8) 

  

Dock är det några av dem menar att det saknas kunskapskrav i förmågor de tycker att 

eleverna behöver. Lärarna menar att för att lyckas undvika en del misslyckanden i livet bör en 

människa ha en uppfattning om vad olika beslut kan få för konsekvenser 

 Ämnet riskmedvetenhet präglar fyra av lärarnas resonemang när de reflekterar över sitt 

pedagogiska uppdrag. De återkommer till elevernas förmåga att kunna avgöra vad som är 

rimligt i olika situationer då det är svårt för många elever. Eleverna har svårt att se om det 

finns risker att de - som lärare (10) uttrycker det – ”hamnar i situationer som de kanske inte 

klarar att reda ut på egen hand”. Lärare (9) konstaterar att gymnasiesärskolans elever lätt kan 

bli lurade in i kriminalitet. Exempel i materialet på riskområden som diskuteras är: hälsa, 

sms-lån åt andra, stå som ägare på bilar och vardagsekonomi, reklamerbjudanden och 
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svårigheter att ha förståelse för de rättsliga grunder för vad man får och inte får göra. Lärarna 

(2) och (5) ger också som exempel elevers kontakter inom sociala medier där hen menar att 

elever inte ser riskerna med dels vad de lägger ut på internet och dels att man inte har rätt att 

lägga ut vad som helst på Internet. 

  

… många kan ha svårt med att se konsekvenser med det dom gör och se sin egen del i det som 

händer och sker.  (L 2) 

 

En annan möjlighet i läroplanen som gymnasiesärskolan ska hantera är möjligheten för 

eleverna att studera inom ramen för gymnasieskolan. Ingen av lärarna talar någonstans i 

intervjumaterialet om någon form av samarbete med gymnasieskolans lärare. Två av lärarna 

kommenterade inte ämnet, men de andra åtta hade en klar bild över hur de ställer sig till 

utmaningen angående dess studietakt, stora elevgrupper och svårigheter i att följa det sociala 

spelet som pågår i en klass. 

De elever som lärarna ser med eventuell möjlighet till gymnasiestudier är uteslutande elever 

med lindrig utvecklingsstörning. Fyra lärare talar om elever som de menar kanske skulle 

klara en treårig gymnasieutbildning, men ifrågasätter hur eleven klarar att hantera 

gymnasieskolans verksamhet. Skillnaderna i elevernas sociala förmågor upplever lärarna 

generellt som för stor. 

  

Jag är rädd att om man ska köra integrerat, att de skulle bli väldigt ensamma. För att man inte 

skulle hänga med i pratet eller det sociala samspelet som är. (L 3) 

  

Lärarna ser även elevens egen medvetenhet om sin intellektuella funktionsnedsättning som 

ett hinder för att klara en gymnasieutbildning och lärare (6) ställer sig en retorisk fråga: 

                    

”Är det dom eller är det miljön ? (L 6) 

  

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

6.4 Analys 

Ny läroplan 

Analysen visar att gymnasiesärskolans läroplan som kom 2013 var en utmaning för lärarna, 

men de berättar alla att de tycker att det kunskapsuppdrag som lyfts fram i den är värdefullt, 

även om de uttrycker oro över att eleverna inte ska förstå innehållet i kursplanerna. Lärarna 

uttrycker också på olika sätt att de strävar efter att alla elever ska nå alla kursmålen i 

kurserna, men beskriver samtidigt att det parallellt pågår en ständig diskussion om vilken 

kunskap som är viktigast i utbildningen. Huruvida kunskapsbehovet diskuteras utifrån varje 

elevs individuella studieplan eller inte framgår inte i intervjumaterialet. Lärarna ser dock 

diskussionen som värdefull och som en förutsättning att bedriva undervisning. Detta vittnar 

om hur lärarna själva och tillsammans med andra utifrån sin professionella kultur och den 

övriga lokala kontexten ständigt förhandlar policy. Vi ser i analysen hur processer pågår 

oavbrutet med lärare i roller som försvarare, kritiker och vägrare, då de löpande tolkar, 

försvarar och bortser från policy. 

Dessutom konstaterar vi att ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv präglar 

informanternas svar i materialet. Det kategoriska perspektivet visar sig hur lärarna i sina 

respektive arbetslag återigen väljer vilken kunskap som ska prioriteras för deras elever, då 

elever vanligen inte deltar i dessa möten. 

Här finner vi i analysen även ett exempel hur det relationella perspektivet synliggörs och på 

hur skolsystemet i sig skapar hinder för utveckling. En lärare använder uttrycket att ”vi halkar 

efter litegrann igen” och talar då om gymnasiesärskolans verksamhet gentemot 

gymnasieskolans. 

 

Riskmedvetenhet 

Den efterlysning om mer kunskaper i utbildningen kring elevernas förmåga att avgöra vad 

som är rimligt i olika situationer och risktagande med dess konsekvenser i fråga om hälsa, 

ekonomi och juridik ser vi i analysen ur ett dilemmaperspektiv. Det finns formulerat i 

huvuduppdraget för gymnasiesärskolan att;  

 

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att 

tänka och arbeta. (SKOLFS 2013:148 s 7) 
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Det är som om flera av lärarna har en gemensam bild av att eleverna tar plats i ett samhälle 

vars konstruktion gör att de är utlämnade åt sitt öde i flera avseenden och att lärarna upplever 

att de på förhand vet vilka bekymmer eleverna riskerar eller med all sannolikhet kommer att 

hamna i. Att utbilda någon i riskmedvetenhet och förvissa sig om att dessa kunskaper förblir 

med eleven är ett komplext pedagogiskt uppdrag. Hur ska en lärare bedöma och betygsätta en 

elevs förmåga vad gäller riskmedvetenhet? 

Vi drar slutsatsen att företaget att arbeta fram en kursplan för gymnasiesärskolan är ett 

mycket komplext arbete och att lärarnas efterlysning snarare bottnar i en oro över elevernas 

framtid. 

 

Gymnasiesärskolans elever i gymnasiets verksamhet 

Två lärare väljer att inte kommentera saken överhuvudtaget, medan de andra åtta lärarna intar 

roller som kritiker och ifrågasätter möjligheten i policy med gymnasiesärskolans elever i 

gymnasieskolans pedagogiska praktik. Ingen av de lärare som deltar i studien har någon elev 

i sin verksamhet som studerar tillsammans med elever inom gymnasieskolan och ingen av 

lärarna berättar heller i intervjumaterialet om någon form av samverkan mellan 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolans lärare. 

När det gäller lärarnas utsagor om gymnasieskolans pedagogiska praktik, dess lärmiljö och 

hur det kan komma att påverka eleverna från gymnasieskolans kunskapsinhämtning och 

känsla av tillhörighet i gruppen tolkar vi det som att översättare och verkställare intar roller 

av vägrare som väljer att bortse från policy då utvecklingsarbetet med att skolformerna ska 

närma sig varandra tycks saknas. 

Rektor är ytterst pedagogiskt och ekonomiskt ansvarig och i hens uppdrag ingår att se till att 

policy genomförs och att organisera samverkansarbetet så att verksamheterna och lärarna 

som hanterare ges de resurser de behöver. 

Rektor kan även beskrivas utifrån rollen som hanterare eftersom hen ska hantera policy som 

har tolkats och omtolkats av översättare som kommunpolitiker samt utbildningsförvaltningar. 

Deras hantering av policy påverkar rektors handlingsutrymme och hur hen i sin tur agerar. 

Om vi väljer att analysera ur ett relationellt perspektiv kan lärarnas utsagor beskrivas utifrån 

hur de ser på hur skolans organisation väljer att bemöta eleverna. Läroplanen togs i bruk 2013 

och innevarande år är 2016. Lösningar för samverkan mellan skolformerna menar vi borde gå 

att arbeta fram inom organisationen, men det arbetet är inte klart och utgör ett hinder för 

verksamheten tolkar vi det som i skrivande stund. 
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Dessutom kan vi samtidigt ur ett dilemmaperspektiv konstatera att man på olika nivåer inom 

skolväsendet har olika sätt att se på verksamheten och därför prioriterar olika saker i den. 

Därtill visar analysen att lärarnas utsagor kan tolkas ur ett kategoriskt perspektiv. Lärarna 

talar om elever med lindrig utvecklingsstörning som en homogen grupp när de uttrycker att 

eleverna kommer att få problem med det sociala samspelet. Lärarna kategoriserar därmed 

kring elevernas förutsättningar i termer av och pedagogiska behov och behov av tillhörighet. 

Vi ser det som särskiljande om man som lärare utgår ifrån antaganden om att 

gymnasiesärskolans elever inte skulle klara att tillsammans med gymnasieskolans elever 

innan man har arbetat kring en sådan pedagogisk praktik. 

 

Förutsättningar för pedagogisk verksamhet 

Att Skolverket med hjälp av läroplanen har tydliggjort vad eleverna ska lära sig upplevs av 

flera av lärarna som en trygghet samtidigt som de ser svårigheter utifrån de förutsättningar de 

har i fråga om resurser inom respektive verksamhet. 

  

I intervjumaterialet återkommer lärarna ofta till att de resurser som finns avsatta för att möta 

läroplanens kunskapsuppdrag varierar och ofta inte är tillräckliga. Lärare (8) ger ett exempel 

från sin verksamhet: 

  

Nej, jag tycker så här man måste ha rätt lokaler och rätt utrustning och såna saker. Det blir 

klurigt när man inte har.. Man startar utbildningar och sen har man inte rätt förutsättningar för 

det, liksom. Det ligger på oss att ha idéer.  Jag vet, när vi har kört vårat fik t.ex. Då har vi inte 

haft någon lokal där vi har kunnat ha servering. Vi fick ha det utanför kafeterian. Jaha, då finns 

det inget vatten där och det finns ingen el. Och då måste vi fråga el-programmet om de kan dra 

kablar. Och det är först nu, först nu som vi har kunnat ha fiket igång och då var det ändå ett år 

sedan i oktober som vi bytte lokaler. Allt tar sån tid när det gäller särskolans förutsättningar. Det 

är väl den stora utmaningen, att man hela tiden måste hitta egna vägar och lösningar parallellt 

med bedriva undervisningen och utveckla elevernas sociala förmåga och arbetsmoral parallellt 

med kunskapskraven alltså dom teoretiska kunskapskraven. (L 8) 

  

Ett annat dilemma som påverkar lärarnas förutsättningar handlar om läromedel. De flesta 

berättar att de har ärvt och tillverkat mycket av de material som de använder i 

undervisningen. Lärare (6) problematiserar dessutom att kunskapsmålen i kurserna är så högt 

ställda att det inte finns läromedel att tillgå, varför mycket tid nu går åt till att tillverka 
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individanpassat undervisningsmaterial som motsvarar kursmålen och kan bedömas utifrån 

betygskriterierna. 

 

Organisation av resurser och tillgång till material 

Det finns flera exempel på utmaningar från kritiker bland lärarna när det gäller hantering av 

resurser för gymnasiesärskolan i intervjumaterialet. Ur policy enactment-synpunkt ser vi hur 

materiell kontext i form av hur lokal, budget, den tekniska utrustning som finns på skolan 

samt tiden som faktor, påverkar hur policy hanteras. Därtill kommer den lokala kontexten 

som också påverkar hur policy hanteras utifrån hur beskrivningen av gymnasiesärskolan, dess 

elever och dess verksamhet ser ut organisatorikt. De två kontexterna tillsammans med den 

professionella kulturen på skolorna ger så hur rektor som verkställare i organisationen och 

med gymnasiesärskolans lärare, men även gymnasieskolans lärare och annan skolpersonal 

som hanterare och policy-objekt och de konsekvenser det får för lärarens arbetssituation. 

  

Lärare (6) beskriver hur kursplanerna har komplicerat verksamheten och undervisningen på 

hens arbetsplats. Hen menar att kursplanernas kunskapsmål är så högt ställda att de 

läromedlen som finns på marknaden inte motsvarar behoven. Hens vidare beskrivning av hur 

läraren därför själv måste tillverka och individanpassa sina läromedel samt hur tidskrävande 

det är involverar ur policy enactment-synpunkt inte bara skolans professionella kultur och 

skolans materiella kontext i form av tid som resurs utan den berör även skolans externa 

kontext. Lärarna ser ett stort behov av adekvata läromedel för att kvalitetssäkra 

undervisningen. De behoven möter den syn och de förväntningar som finns i samhället på 

gymnasiesärskolan som skolform och hos läromedelsproducenter. 

  

Flera specialpedagogiska perspektiv kommer till uttryck i analysen. Ett kategoriskt perspektiv 

färgar lärarnas uttalanden och upplevelser av att saknar läromedel och att det inte utvecklas 

läromedel hos läromedelsproducenterna som är i paritet med de styrdokument som gäller. 

Samma perspektiv utifrån tolkningen av särskiljande, men även det relationella perspektivet 

visar sig i uttalandena om att behöva ”hitta egna vägar” utöver skolans organisation för att 

kunna bedriva undervisning. I analysen ser vi hur hen implicit antyder att gymnasiesärskolans 

förutsättningar för att uppfylla styrdokumenten åsidosätts på arbetsplatsen och hur det bidrar 

till stress och riskerar att sänka kvaliteten på undervisningen. 

Utifrån ett dilemmaperspektiv väcks flera frågor som gäller läromedelsproducenter som finns 

på marknaden och huruvida de är medvetna om behovet av läromedel som är adekvata för det 
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behov som har uppstått i och med Läroplan för gymnasiesärskolan 2013 och hur de väljer att 

agera utifrån den kunskapen. 

 6.5  Livet efter studenten 

Lärarna har olika åsikter om vilken utsträckning läroplanen fokuserar på förberedelse inför 

vuxenlivet. Intervjumaterialet visar dels på utsagor som handlar om att hela läroplanen är 

inriktad på arbetsliv och personlig utveckling och dels om utsagor om att förberedelser inför 

vuxenlivet har tonats ner i den nya läroplanen. 

  

Det är kanske för lite att titta och tänka på vad eleverna behöver i arbetslivet. Att det inte är 

samma fokus på förberedelse. Förberedelse för eleverna att komma ut i arbetslivet. (L 5) 

  

Jag tror man ska fokusera ännu mer på just förberedelser inför vuxenlivet. Det är väl det som är 

det allra viktigaste. (L 10) 

  

I intervjumaterialet framkommer även att lärarna å elevernas vägnar upplever en begränsning 

av stöd från samhällets olika stödfunktioner och i många fall brist på kunskap om att 

människor har olika funktionsförutsättningar. Det råder, menar lärarna, en otakt mellan 

gymnasiesärskolans uppdrag och utbildning i relation till det samhälle som de vuxna eleverna 

ska leva i. Denna brist på kunskap bland tjänstemän och andra på kommunal, statlig och 

landstingsnivå, menar de, komplicerar tillvaron för gymnasiesärskolans studenter. 

 

Delaktighet i samhället 

Hur framtiden kan tänkas se ut för eleverna var en fråga som alla lärare funderade mycket 

kring. Lärare (5) använder ett kraftfullt uttryck som ”ohyggligt viktigt” när hen talar om 

vikten av att eleverna som vuxna ska känna sig trygga och självsäkra med ett gott 

självförtroende så att de ska - som hen uttrycker det - göra vardagssaker som andra 

kommuninnevånare gör. 

  

Lärarna (8) och (3) berättar också om att eleverna inte vill se sig som utvecklingsstörda och 

menar att de inte vill begära hjälp vilket kan komplicera deras tillvaro, men betonar också att 

det är väldigt olika beroende på vilken individ det är. 

Lärare (3) diskuterar elevernas medvetenhet och sin kommande tillvaro som funktionsnedsatt 

att framtidstro jätteviktigt och tro på sig själv är oerhört viktigt samtidigt som hen poängterar 
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att eleverna ”inte får göra sig för friska” – som hen uttrycker det – därför att de då inte får 

något läkarintyg och riskeras att gå miste om stöd från samhället. 

  

Lärare (9) använder uttrycket ”kommunarrest” under intervjun och förklarar att eleven efter 

avslutad utbildning i gymnasiesärskolan i princip är hänvisad till vad kommunen vill och kan 

erbjuda i form av arbete eller vidare utbildning. Hen menar att eleven saknar möjlighet att 

faktiskt välja i sin tillvaro även om hen formellt har rätt att göra det. Det kan även handla om 

studiemöjligheter som inte finns i den egna hemkommunen, men väl i en annan kommun och 

som elevens hemkommun kan neka att bevilja stöd för. 

Under samtalet konstaterar läraren att kommunen och staten reglerar elevernas möjligheter 

och indirekt deras rättigheter som medborgare. 

  

Lärare (7) och (1) efterlyser uppföljning utifrån en helhetssyn kring gymnasiesärskolans 

elever efter avslutad skolgång och menar att deras kommun behöver utveckla samverkan med 

alla instanser i samhället. Lärare (8) upplever också en avsaknad av stöd för 

gymnasiesärskolans elever i sin kommun, men tillägger att skolan har fullgjort sitt uppdrag i 

och med att eleverna tagit studenten. 

 

Arbetsliv 

Begreppet arbetsliv återkommer i samtliga intervjuer. Lärarna ser större möjligheter att 

utbilda eleverna inför deras kommande vuxenliv i den nya läroplanens innehåll och 

intentioner. 

  

Det handlar om en mera tydlig skola med en yrkesinriktning och kanske inte så mycket omsorg 

inriktning som det har varit tidigare. (L 10) 

  

Alla lärarna är också överens om att det är svårt för många av gymnasiesärskolans elever att 

få ett arbete efter avslutad skolgång. Lärare (5) menar att grunden för elevernas kommande 

vuxenliv är att de får ett arbete och att eleverna klarar av vilka jobb som helst bara dom får 

rätt förutsättningar. 

Lärare (8) som har ansvaret för utbildningens arbetsplatsförlagda lärande, (APL) på sin 

arbetsplats menar att hens största uppdrag inom det området är att lära eleverna så mycket 
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som möjligt om arbetslivet både praktiskt som socialt. Hen menar att arbetsgivarna på den 

öppna arbetsmarknaden borde ha samma krav på gymnasiesärskolans elever som dom har på 

alla ungdomar som kommer ut i arbetslivet. Samverkan med elevernas handledare under APL 

eftersom de har en djupare relation med eleven än vad arbetsgivaren har och sedan 

Arbetsförmedlingen anser hen är avgörande. 

Lärare (8)s resonemang får bifall av lärare (6) som även konstaterar att det oftast är de elever 

som har lyckats med sin APL under utbildningstiden som får ett bra samarbete mot 

arbetsplatsen och därmed större möjlighet att få arbete där efter avslutad skolgång. Hen får 

medhåll av lärare (3) som också menar att arbete fås via kontakter och att det är önskemål, 

struktur, ”driv” och vilja som utgör förutsättningarna för att få ett arbete. Hen konstaterar 

dock att det är svårt för gymnasiesärskolans elever att behålla ett arbete då hens erfarenhet är 

att de får arbeta under några år, men att man vid uppföljning ser att de många år efteråt är 

utan jobb. 

  

Lärare (1) och lärare (9) konstaterar dystert att många av gymnasiesärskolans elever inte 

kommer att ha ett arbetsliv som de flesta andra invånarna i kommunen. De menar att eleverna 

ofta saknar stöttning hemifrån och att detta leder till att dessa elever med tiden förlorar 

kunskaperna från skoltiden och därmed förmågan att sköta en sysselsättning eller ett arbete. 

  

Lärarna är också överens om hur viktigt det är att eleverna har så mycket kunskap som 

möjligt om vad en arbetsplats eller en daglig verksamhet innebär. Kunskapsbehovet gäller 

arbetslivet såväl praktiskt som socialt. 

  

De borde och har egentligen samma krav på våra elever som dom har på alla elever eller alltså 

alla ungdomar.”/…/ ”det är ju A och O att lära sig vad ett samhälle faktiskt kräver av en och vad 

arbetsmarknaden kräver av en. (L 8) 

  

Lärare (5) tillskriver dock eleverna själva ansvaret för en framgångsrik start på sitt arbetsliv 

då hen menar att de resurser som stödjer eleverna under utbildningen inte finns inte ute i 

arbetslivet. Detta kan vara på både gott och ont då hen ser att det blir en chock för vissa, men 

en positiv känsla av oberoende för andra. 
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Eftergymnasiala studier 

Lärarna (3), (7) och (9) lyfter i intervjumaterialet fram frågan om eftergymnasial utbildning 

för gymnasiesärskolans elever. 

Lärare (3) och (7) ser dystert på eftergymnasial utbildning för sina elever då den ene menar 

att det är en liten procent av eleverna som studerar vidare den andre menar att det är omöjligt 

för eleverna att studera vidare överhuvudtaget. 

Lärare (9) säger att hen är glad för att kunskapsuppdraget och det livslånga lärandet har lyfts 

fram i läroplanen, men ifrågasätter att det saknas möjligheter för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning att kunna studera vidare vid högskola eller universitet. Hen menar att 

det handlar om trovärdighet både gentemot eleverna och de lärare som i enlighet med 

läroplanen ska ge eleverna på gymnasiesärskolan studieförberedande utbildning. Lärare (9) 

menar att det också är en demokratifråga. 

  

Gysär -13 öppnar ju upp för de här eleverna från gymnasiesärskolan ska kunna läsa vidare till 

något som exempelvis vidare studier på något sätt, men det finns inte något sådant alternativ i 

dagsläget för våra elever. (L 9) 

  

Hen diskuterar att det visserligen finns Särskild utbildning för vuxna, men återkommer i 

samma resonemang till sitt tidigare uttalande om “kommunarrest”. Utbudet inom Särskild 

utbildning för vuxna varierar inom olika kommuner och hen menar att kommunens kunskap 

och prioriteringar för den verksamheten styr elevernas möjligheter och tillgänglighet till 

utbildning. 

Hen beskriver också en trend att kommuner köper utbildningsplatser i andra kommuner som 

ett alternativ som kan passa en del elever med intellektuell funktionsnedsättning, medan det 

exkluderar andra elever från utbildning och arbetsmarknad.  

Lärare (9) berättar också att några av deras elever har fortsatt att studera på folkhögskolor, 

men att de ofta ligger geografiskt långt från där eleven bor och hur detta kan verka 

exkluderande för en del elever med intellektuell funktionsnedsättning och därmed minska 

tillgängligheten till utbildning. 

  

Att både kunna finansiera och flytta iväg till en annan del av Sverige för att söka en utbildning 

som man inte ens veta om man får komma in på är ju inte det lättaste. (L 10) 

  

och betonar vikten av att ha höga förväntningar på eleverna generellt inom verksamheten, 
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/…vi ska kunna på ett ärligt sätt ha höga förväntningar på våra elever och då menar jag att när 

vi visar för våra elever att vi har höga förväntningar på dem så ska de sedan när de lever upp 

till de höga förväntningarna premieras av att det finns möjligheter efter gymnasiet att kunna 

om det så handlar om att studera vidare eller att kunna komma ut i arbete fortsättning på olika 

sätt utifrån där de är efter gymnasiet, men då måste det också finnas någon som tar emot dom. 

Därför ska vi ha höga förväntningar på eleverna, så att de känner att det finns anledning att 

leva upp till de förväntningarna. Och även att de höga förväntningarna som vi har på dem i 

skolan utifrån styrdokument och människosyn också blir trovärdiga. För om vi ser att det inte 

finns något efteråt så kan det inte vara trovärdigt och det här lär sig eleverna på en gång.  

(L 10) 

  

Avslutningsvis visar studiens resultat att lärarna efterlyser en helhetssyn kring 

gymnasiesärskolans elever efter avslutad skolgång för att vara ett stöd för eleven när hen ska 

använda sig av sina kunskaper från utbildningen. De beskriver att deras pedagogiska uppdrag 

rustar eleverna, men att den värld eleverna möter inte motsvarar den värld som de har 

utbildats för. 

6.6 Analys  

Delaktighet i samhället 

Samtliga lärare uttrycker implicit och explicit att de arbetar för att deras elever ska nå så stor 

framgång som möjligt i sitt kommande liv som vuxna. Ändå ser vi i analysen att de har olika 

idéer om utmaningar eleverna riskerar eller med stor sannolikhet kommer att möta. Lärarna 

efterlyser en uppföljning utifrån en helhetssyn kring gymnasiesärskolans elever efter avslutad 

skolgång, då lärarna har fullgjort sitt uppdrag. 

Ur specialpedagogiskt perspektiv ser vi hur såväl det kategoriska perspektivet som 

dilemmaperspektivet kommer till uttryck i ett av lärarnas uttalanden att eleverna ”inte får 

göra sig för friska” därför att de då inte får något läkarintyg och riskerar att gå miste om stöd 

från samhället. Om vi därtill väger in lärarnas utsaga om hur eleverna inte vill se sig som 

utvecklingsstörda och inte vill begära hjälp och hur detta på sikt kan komma att komplicera 

deras tillvaro, växer en bild fram. 

Det är en kategoriskt färgad bild av samhället, men även det relationella perspektivet av hur 

samhället möter individen gör sig gällande. Individen måste anpassa sig från ett 

utbildningssystem som ska förbereda inför ett vuxenliv till ett system av stödfunktioner vars 
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regelverk indirekt kan begära att individen ska hålla tillbaka förmågor för att få tillgång till 

dessa stödfunktioner. 

Dilemmaperspektivet kommer även till uttryck i hur politiska beslut kan komma att utgöra 

hinder för individen samt att hen inte har makt över sin egen tillvaro även om hen har samma 

mänskliga rättigheter och rättsliga skyldigheter som en granne som inte har diagnosen 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Det inte finns några givna lösningar för hur eleverna som vuxna ska hantera hinder och 

lärarens förslag är att individen ska agera och förhandla utifrån att passa in i systemet. Lärare 

(9)s uttryck ”kommunarrest” visar enligt vår analys på en frustrerad syn på de möjligheter 

och förutsättningar eleverna ges efter studenten. 

 

Arbetsliv 

Analysen visar hur lärarnas utsagor rör sig mellan möjligheter till ett framgångsrikt arbetsliv 

och utanförskap. 

Studiens resultat vittnar om ett kategoriskt perspektiv blir då de egenskaper och fenomen som 

till exempel sociala kontakter ses som framgångsfaktorer för att delta i arbetslivet och hur det 

innebär negativa konsekvenser för den elev som har mindre av alternativt saknar dessa eller 

den inre drivkraften och de andra framgångsfaktorer lärarna presenterar. Det är alltså inte 

elevernas utbildning i gymnasiesärskolan och den kompetens den innebär som är det 

naturliga steget ut på arbetsmarknaden. 

Samma resultat kan ses utifrån ett dilemmaperspektiv då det är lärarnas upplevelse av sin 

livsvärld med de referensramar de har på området som påverkar elevernas möjligheter att få 

och behålla ett arbete på arbetsmarknaden utifrån den gemensamma nämnaren att de har en 

intellektuell funktionsnedsättning, snarare än de kanaler som utbildning innebär för 

arbetssökande utan diagnosen. 

 

Eftergymnasiala studier 

De tre lärarnas resonemang visar på dels ett kategoriskt som ett dilemmaperspektiv på ämnet 

eftergymnasiala studier för gymnasiesärskolan elever. 

Dilemmaperspektivet färgar lärarnas utsagor då de visserligen är väl medvetna om 

läroplanens uppdrag att förse eleverna med studieförberedande utbildning och vill ha höga 
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förväntningar på dem, men även känner till att utbudet av vidare studier för 

gymnasiesärskolans målgrupp är begränsat jämfört med gymnasieskolans målgrupper. 

Lärarna ifrågasätter alltså det styrdokument de arbetar utifrån i trovärdighets- och demokrati-

hänseende. 

Det kategoriska perspektivet att se på intellektuell funktionsnedsättning ger sig till känna i det 

faktum att det svenska utbildningsväsendet i dagsläget inte erbjuder högskolestudier annat än 

genom enstaka projekt. Det finns ett alternativ till kommunal vuxenutbildning i form av 

Särskild utbildning för vuxna, men det finns inga permanenta alternativ inom högskolan som 

är tillgängligliga för alla elever som har gått i gymnasiesärskolan. 
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7. Resultatdiskussion 

 

Huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra 

till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 

kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Gymnasiesärskolan ska förmedla 

sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som 

utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas 

av. Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljö- frågornas komplexitet 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. För att kunna orientera sig i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan 

att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta 

och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga 

lärandet. 

(SKOLFS 2013:148 s 7) 

 

Syftet med vår studie var att studera hur några lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring 

sitt pedagogiska uppdrag i förhållande till gymnasiesärskolans huvuduppdrag enligt 

läroplanen;  

Utifrån syftet växte tre frågeställningar fram: 

● Hur beskriver lärarna sitt uppdrag? 

● Vilka möjligheter och hinder ser de i sitt uppdrag? 

● Hur resonerar läraren kring gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag? 

 

Vi kunde urskilja tre övergripande teman; Skolformen Gymnasiesärskolan, 

Gymnasiesärskolan idag och Livet efter studenten. Ur dem kunde vi urskilja fem 

underliggande teman: Läroplanen för gymnasiesärskolan, Förutsättningar för pedagogisk 

verksamhet, Delaktighet i samhället, Arbetsliv och Eftergymnasiala studier.  

De resultat vi har fått fram utifrån våra funna teman besvarar våra frågeställningar och vi 

kommer här att diskutera dem i relation till vårt syfte samt den bakgrund och tidigare 

forskning som vi presenterat tidigare i studien.   
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7.1 Skolformen gymnasiesärskolan 

  

Elever inom specialskolor som gymnasiesärskolan löper en stor risk att bli exkluderade och 

denna form av särlösning får konsekvenser för dess elever (Lindqvist & Bergström, 2007; 

Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011), men lärarna i vår studie beskrev att särskolan som en 

nödvändig skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

  

Kylén (1981) beskriver att elevernas kunskapsmässiga skillnader gör undervisningen till en 

utmaning för lärarna. Forskarna menar att undervisningen behöver anpassas så att alla elever 

på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig den och att det blir en utmaning. Samma åsikt hade 

de lärare som deltog i studien och en fördel de beskrev låg i den pedagogiska praktiken i form 

av möjligheter att individualisera och arbeta i små studiegrupper. Detta lyfter Tiekstra, 

Hessels och Minnaert (2009) som mycket värdefullt för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Möjligheten att få inhämta kunskaper i små grupper och med många 

lärare. Det kan vara ett uttryck för att det vårdande perspektivets påverkan är stark inom den 

pedagogiska praktiken på bekostnad av läroplanens kunskapsuppdrag (Berthén, 2007), men 

det måste inte vara så. Molin (2004) problematiserar att gymnasiesärskolan dels behöver 

förbereda eleverna för att konkurrera på lika villkor som alla andra i samhället men att 

omsorgsperspektivet inte får tappas bort. Eleverna behöver känna sig trygga och behöver 

hjälp att bygga upp sin självkänsla parallellt med inhämtandet av kunskaper. Självkänsla och 

en känsla av tillhörighet lyfts också fram i studien av lärarna som positivt för elevens 

personliga utveckling och kunskapsinhämtning. 

  

Den stora nackdelen med skolformen som lärarna lyfte var att eleverna efter avslutad 

utbildning blir så begränsade i sitt vuxenliv. Det ligger något i deras resonemang. Våra 

erfarenheter utifrån vårt eget arbete visar hur gymnasiesärskolans elever efter sin utbildning 

både marginaliseras och ges helt andra förutsättningar i samhället på grund av sin 

intellektuella funktionsnedsättning. Detta trots de dokument om mänskliga rättigheter som 

Sverige har ratificerat och som därför ska vara en del av handikapp-politiken och 

lagstiftningen runt den (Tideman, 2012). En del historiska strukturer är verkligen djupt 

cementerade i samhället (Flatman och Watson, 2009). 
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7.2 Gymnasiesärskolan idag 

 I huvuduppdraget för gymnasiesärskolan står att läsa; 

Huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. (SKOLFS 2013:148 s 7) 

 samt att; 

Gymnasiesärskolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. (SKOLFS 2013:148 s 7). 

  

Vilken kunskap som behövs och efterfrågas i samhället styrs av de ideologiska strömningar 

som råder i det (Ball, Braun & Maguire, 2010; Browder et al, 2003; Gustavsson, 2004) och i 

läroplanerna utformas således kunskapsmålen utifrån samtidens önskemål och krav (Carlgren 

et al, 2009; Tardif-Williams et al, 2007). Braun, Ball, Hoskins och Maguire (2011) lyfter 

processerna som det innebär att tolka styrdokument och annan policy, (i det här fallet 

läroplanen för gymnasiesärskolan), som en av de största pedagogiska utmaningarna för 

skolväsendet, i synnerhet då de menar att policy i grunden är formulerad utifrån ”de bästa av 

världar” (Ball, Braun & Maguire, 2012). Den varken inbegriper eller tar hänsyn till de 

möjligheter och utmaningar som utgör kontexterna den ska brukas i. 

 

Att gymnasieskolan ska förbereda eleverna för vuxenlivet skriver både Skolverket (2013b) 

och Wallberg (2011) om. Ändå var det några av lärarna som ansåg att det var läroplanen 

handlade mindre om förberedelse för vuxenlivet nu än tidigare och detta visar sig i hur de 

tolkar läroplanen och utformar sin pedagogiska praktik. 

Lärarna som såg en stor svårighet i att avgöra vilka kunskaper som skulle prioriteras i 

verksamheten. Några av lärarna saknar till exempel social träning i läroplanen. De ställer 

social träning mot ämneskunskaper och väljer vilken kunskap som är viktig för eleven. I 

läroplanen skrivs en strävan efter att undervisningen på gymnasiesärskolan ska bli likvärdig 

över hela landet (Skolverket 2013). Detta innebär att lärarna inte har rätt att välja vare sig åt 

sig själva eller åt en elev. Går eleven en kurs ska hela det centrala innehållet arbetas igenom 

för att kunna bedömas och kursen betygsättas. Vi menar även att det ena inte alls behöver 

utesluta det andra. Social träning borde med fördel kunna utgöra ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. Varför var då åtta av tio lärare bekymrade och upplevde att de måste välja 

och prioritera i det centrala innehållet? Det kan finnas olika anledningar till det. Dels kan det 

handla om en subjektiv uppfattning hos läraren som styr om hen utbildar utifrån ett 
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trygghetsinfluerat omsorgsperspektivet eller ett utvecklingsinriktat kvalificeringsperspektiv 

(Molin, 2008). Det kan även handla om en lednings- och organisationsfråga. 

Genom att gymnasiesärskolans kunskapsuppdrag har lyfts fram i med den nya läroplanen 

borde dess förutsättningar vad gäller resurser och organisation stå i paritet med det nya 

uppdraget. Vår studie visade att så inte var fallet för flera av lärarna. Läromedel som inte 

möter den nya läroplanen med dess nya kunskap- och bedömningskrav (Browder et al, 2003) 

och därför måste tillverkas av läraren själv komplicerar deras vardag och tar tid i anspråk som 

skulle kunna användas bättre i verksamheten. Därtill det exempel som studien visade på med 

den läraren som utöver sin undervisning var tvungen att alltid ha en alternativ plan eftersom 

skolans organisation vad gäller förutsättningar för gymnasiesärskolan inte prioriterades eller 

saknades. Är det en ekonomisk fråga? Oavsett vilket är det en ledningsfråga. 

 

Ingen av lärarna talade heller om samverkan med gymnasieskolans lärare. Läroplanen togs i 

bruk 2013 har i skrivande stund alltså varit styrdokument för gymnasiesärskolan i tre år. Det 

finns i den en ambition att gymnasiesärskolans och gymnasieskolans verksamheter ska mötas 

(SOU 2011:8). Lärarnas främsta kommentarer om att elever från gymnasiesärskolan skulle 

studera inom gymnasieskolans ramar var att deras begränsningar inom social kompetens 

skulle bli det största hindret för den ur tillhörighets-synpunkt. Granlund och Göransson 

(2011) beskriver också att personer med intellektuell funktionsnedsättning bland annat har 

svårt med att tolka komplexa orsakssamband till exempel fråga om att upprätthålla 

kamratrelationer och förstå samspelets olika koder, men om man inte har påbörjat ett 

samverkansarbete är det svårt att få syn på vilka hinder man kan tänkas möta. Ett genomtänkt 

samarbete och motivationsstärkande arbete kan kanske leda till framgång vad gäller bland 

annat gymnasiesärskolans elevers sociala samspel med gymnasieskolans elever (Denney & 

Daviso, 2012; Greenspan, Switzky & Woods, 2011; Hughson, Moodie & Uditsky, 2004-

2005). 

 

Skolverkets uppföljning av läroplanen tre år efter att den införts visar att det finns 

utvecklingsområden på flera nivåer inom skolans verksamhet och på olika nivåer vad gäller 

hur ledning och lärare har förvaltat det nya kunskapsuppdraget samt hur det fungerar i 

praktiken (Skolverket, 2016), vilket även resultaten i vår studie bekräftar. 
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7.3 Livet efter studenten 

  

Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 

utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Skolan har 

uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och 

verka i samhället. (SKOLFS 2013:148 s 7) 

  

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna 

av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 

(SKOLFS 2013:148 s 7) 

  

När lärarna resonerade kring sitt pedagogiska uppdrag återkom de till att både teoretiska och 

praktiska kunskaper och strategier är viktiga för elevens möjligheter till ett gott och aktivt liv 

efter studenten. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har olika förutsättningar att 

hantera förmågan att vara kompetent i samhället. Att vara observant på de olika situationer 

man möter i vardagen kräver avväganden både vad gäller olika händelsers rimlighet och mått 

av risktagande gäller alla i samhället (Greenspan, Switzky & Woods, 2011). Risken är att 

omgivningen hellre på olika sätt avlägsnar utmaningarna och med dem de eventuella risker 

som eleverna kan stöta på snarare än att förse eleverna med strategier i att hantera dessa 

utmaningar (Greenspan et al, 2011). 

  

Därtill lägger lärarna stor vikt i sitt pedagogiska uppdrag vid att få eleverna ”trygga i sin 

diagnos” som intellektuellt funktionsnedsatt inför språnget ut i vuxenlivet eftersom deras 

elever i olika utsträckning ser ett eventuellt behov av hjälp och sedan aktivt ber om hjälp 

(Greenspan et al, 2011). 

  

Förändringar i arbetslivet och ny teknologi, internationaliseringen och miljö- frågornas komplexitet 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 

  

Ytterligare en faktor eleverna möter efter avslutad utbildning utgörs av arbetsmarknaden. Det 

är inte säkert att de efter avslutad examen får ett förvärvsarbete överhuvudtaget och därmed 

en löneutveckling som bidrar till en hållbar vardagsekonomi och detta påverkar lärarnas 

resonemang kring sitt kunskapsuppdrag. Kunskaper som förvärvats i gymnasiesärskolan 

behöver leda till ett arbete (Skolverket, 2013; Wallberg, 2011) och studiens resultat visar att 
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de tar det uppdraget på stort allvar även om deras resonemang om såväl möjligheter till ett 

framgångsrikt arbetsliv som utanförskap (Tideman, 2012). 

  

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL betonas starkt i läroplanen, men faktorer som 

önskemål, inre motivation och egen drivkraft presenteras även de som avgörande för att 

framgångsrikt delta i arbetslivet (Denney & Daviso, 2012; Greenspan, Switzky & Woods 

,2011; Hughson, Moodie & Uditsky, 2004-2005). I stor utsträckning beror elevens framgång 

på arbetsmarknaden på hens förmåga att hantera samspelet mellan sig själv och hens 

omgivning (Granlund & Göransson, 2011). 

 

För att kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan att finna, tillägna sig och använda ny kunskap. 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet.  (SKOLFS 2013:148 s 7) 

  

Det livslånga lärandet innebär att lära för framtid och att skaffa sig kunskaper för att vara en 

del i det samhälle man lever i (Fritiof, 2007). Vi lever i ett prestationssamhälle (Molin, 2004) 

och det har mänskligheten alltid gjort, men i dagsläget lever vi även i ett informations-

samhälle med de krav som ställs på oss utifrån det (Fritiof, 2007). Gymnasiesärskolan ska 

förbereda eleverna för en komplex verklighet med stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt står det i läroplanen. Det ställer krav på läraren att kunna förbereda eleverna 

för det. 

  

När det gäller studier efter gymnasiet är Särskild utbildning för vuxna eller folkhögskola 

alternativet till utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Skolverket, 

2016). Särskild utbildning för vuxna är emellertid inte en form av eftergymnasiala studier då 

det fortfarande är en utbildning motsvarande högst en gymnasial nivå inom särskolan 

(Skolverket, 2013c). När det däremot gäller eftergymnasiala studier såsom högskola, 

universitet och yrkeshögskola är möjligheterna så gott som obefintliga. Detta speglas till 

exempel i den uppföljningsrapport utifrån läroplanen för gymnasiesärskolan som Skolverket 

gav ut i mars 2016. I den berörs inte begreppet eftergymnasiala studier för särskolans 

målgrupp överhuvudtaget (Skolverket, 2016). I lagen som reglerar högskolans verksamhet 

uttrycks att ”ett visst funktionshinder” inte får ligga till grund för att missgynna en student 

eller sökande SFS (2003:311) 8 §). Dessvärre visar sig andra begränsningar i tillgängligheten 

till eftergymnasiala studier för målgruppen i form av vad Nationell Samverkansgruppen 
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kallar ”inlåsningseffekter i socialförsäkringssystemet” (Nationella Samverkansgruppen, 

2011-2014 s 9). Människor tvingas att välja bort delar av det livslånga lärande de ska utbildas 

inför enligt läroplanen och därmed sin personliga utveckling och istället leva på en mycket 

låg garantinivå inom sjuk- och aktivitetsersättning (Nationella Samverkansgruppen, 2011-

2014 s 9). 

Kunskapsuppdraget för gymnasiesärskolan är betonat i läroplanen och lärarna i vår studie ser 

positivt på det. Dock visar resultaten att gångna tiders värderingar färgar den politiska praxis 

som råder idag (Flatman & Watson, 2009). Forskningen visar också på konflikter när det 

gäller elevernas möjligheter och förutsättningar i att självständigt som vuxna. Lärarna 

bekräftar detta i sina beskrivningar av sitt pedagogiska uppdrag. De utbildar eleverna utifrån 

de gällande styrdokumenten samtidigt som de ifrågasätter och kritiserar det samhälle eleverna 

utbildas för. Ambitionen att förse eleverna med kunskaper finns, men lärarnas erfarenheter av 

det samhälle deras elever ska leva och verka i gör att de misströstar. Lärarna blir därför 

osäkra på hur de ska förhålla sig till kunskapsuppdraget. 

Därtill begränsar samhällets bemötande av eleverna deras valmöjligheter och förutsättningar 

genom en bred okunskap om funktionsförutsättningar för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta visas tydligt när det gäller arbetsmarknaden och eftergymnasiala 

studier.  

Som undervisande lärare anser vi att man ska ha höga förväntningar på alla elever och 

huvuduppdraget för gymnasiesärskolan och lärarna i vår studie bekräftar den inställningen. 

Däremot verkar samhället som eleverna ska leva och verka i som vuxna inte ha samma 

förväntningar på dem. En intellektuell funktionsnedsättning syns inte med automatik på 

utsidan av en person. Dokument däremot synliggör en persons skolbakgrund. Det faktum att 

eleverna har gått i gymnasiesärskolan försvårar för individen. Alltså finns det anledning att 

undra över gymnasiesärskolan som utbildningsalternativ. Eftersom särskolan finns som 

skolform har inte kunskapen om och arbetet med inkludering i det svenska utbildnings-

väsendet slagit igenom på samma sätt som på andra håll i världen. Samma utbildnings-

väsende är dessutom en del av ett samhälle som genom sitt sätt att bemöta gymnasie-

särskolans elever visar dem att det inte heller har särskilt höga förväntningar på dem.  

Den svenska gymnasiesärskolans styrdokument har intentionen att utbilda eleverna till ett liv 

i delaktighet, arbetsliv och förkovran i studier. I avvaktan på ett utbildningsväsende och 

samhälle som är överens om vad inkludering innebär och som även praktiserar den behövs 

gymnasiesärskolan. 
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7.4 Metoddiskussion 

Valet att göra kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod var för oss ett bra sätt då syftet 

med denna studie vara att se lärarna resonemang kring sitt pedagogiska uppdrag i förhållande 

till gymnasiesärskolans huvuduppgift enligt läroplanen. Intervjuerna gav oss möjlighet att ta 

reda på vad de medverkande lärarna hade för resonemang kring sitt pedagogiska uppdrag. Då 

denna studies syfte var att få fram lärarnas tankar och funderingar kring sitt uppdrag var 

kvalitativa intervjuer ett bra verktyg för oss. Lärarna fick svara med egna ord utefter frågorna 

vi ställde och vi följde upp deras svar med följdfrågor. Vi har valt att intervjua båda två på 

olika håll och det kan vara svårt enligt Kvale och Brinkman (2009) då med olika personer 

som intervjuar kan få fram olika svar och olika tolkningar. Vi valde ändå detta sätt att 

intervjua och hade sedan med oss detta i tanken när vi sedan skulle börja vårt analysarbete. 

Ingen av våra intervjuer blev den andra lik då vi ställde olika följdfrågor beroende på vilka 

svar vi fick och det berikade materialet, men gjorde det lite svårare att sammanställa 

intervjuerna tematiskt. Urvalet av respondanter var för den här studien bra. De hade den 

kunskap som vi eftersökte och kunde svara på våra frågor. De medverkande var alla utbildade 

lärare, men ingen hade vidareutbildat sig till speciallärare mot utvecklingsstörning. Kanske 

hade deras svar i så fall skilt sig åt mot vad de svarade nu. Några större skillnader tror vi dock 

inte att det skulle bli då alla hade jobbat många år inom gymnasiesärskolan och kände till 

verksamheten väl. Vår egen förförståelse är något vi funderat på under hela arbetets gång. Vi 

anser att vi har kunnat hålla våra egna åsikter och tyckanden utanför arbetet på ett bra sätt.  

8. Fortsatt forskning och avslutande reflektioner 
Studien har fördjupat vårt intresse för utmaningarna lärare i gymnasiesärskolan möter i sin 

pedagogiska praktik. Vi efterlyser mer forskning kring gymnasiesärskolans utbildning, men 

även kring det samhälle eleverna efter avslutad utbildning möter som kommuninnevånare 

gällande personlig utveckling, arbetsliv och eftergymnasiala studier. Hur utvecklas instanser 

som kommunernas samverkan angående utbildning, arbetsliv och samhällsfunktioner kring 

vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och hur utvecklas tillgängligheten till 

eftergymnasiala studier för den målgruppen inom högskolan? 
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10. Bilaga 1    

Missivbrev 

  

Hej. 

Vi är två studenter som läser till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning vid 

Mälardalens högskola i Västerås. Nu under våren 2016 ska vi skriva vårt examensarbete som 

kommer att handla om speciallärarens syn på sitt pedagogiska uppdrag. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera de medverkande lärarnas resonemang 

kring sitt pedagogiska uppdrag i förhållande till gymnasiesärskolans huvuduppgift enligt 

läroplanen. 

Vi har planerat att genomföra intervjuer med lärare som jobbar på gymnasiesärskolan och 

hoppas att du kan ställa upp för en intervju. Intervjuerna beräknar vi kommer att ta ungefär 

40 minuter att genomföra och dessa kommer att spelas in. 

Etiska aspekter. När det gäller deltagandet i denna studie är det helt frivilligt att delta och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande. Materialet som vi samlar in kommer att förvaras på 

ett sätt så ingen obehörig kommer åt det och materialet kommer att avidentifieras. Det är 

endast vi som skriver uppsatsen som kommer att använda oss av det insamlade materialet. 

Efter uppsatsens godkännande kommer det inspelade materialet raderas. 

Vi hoppas på att komma igång med intervjuerna så snart som möjligt. 

Om du har frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss per telefon eller mail. 

  

Med vänlig hälsning 

Andreas Lindberg               070xxxxxxx            Andreas.lindberg@edu.sandviken.se 

Maria Lodenius                   070xxxxxxx             Maria.lodenius@norrtalje.se 

  

Handledare: Gunnlaugur Magnússon  016-153734     Gunnlaugur.magnusson@mdh.se 

 

 

 

mailto:Gunnlaugur.magnusson@mdh.se
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Bilaga 2    

Intervjuguide 

Inledning/Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildningsbakgrund?    

Vilka erfarenheter har du med dig från ditt tidigare yrkesliv? 

Har du arbetat inom någon annan skolform än särskolan? 

Hur länge har du arbetat inom gymnasiesärskolan? 

Trivs du med ditt arbete? 

I vilka ämnen undervisar du i dagsläget? 

Har du någon annan funktion på din arbetsplats utöver den som undervisande lärare? 

Särskolan som skolform 

Beskriv hur du upplever särskolan som skolform. 

Vilka är fördelarna med att arbeta inom gymnasiesärskolan? 

Vilka är nackdelarna med att arbeta inom gymnasiesärskolan? 

Finns det något här på i er verksamhet som du skulle vilja förändra? Berätta. 

Särskolans styrdokument                      

Berätta om och i så fall hur ni diskuterar ni måluppfyllelse inom verksamheten? 

Hur arbetar du och dina kollegor med de olika styrdokumenten för verksamheten? Kan du ge 

några konkreta exempel på hur du/ni arbetar? 

● Utifrån läroplan och kursplaner? 

● Utifrån den kommunala skolplanen/ lokala arbetsplanen? 

  

Vilka tankar har du kring Gysär-13? 

● Vilka möjligheter ser du? 

● Vilka utmaningar ser du? 
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Berätta om vilken sorts kunskap som du tycker är viktig att eleven få och ha inom de 

teoretiska ämnena i verksamheten. 

Vilka samverkanspartners har den gymnasieskola du arbetar på inom samhället i övrigt? 

Hur är din uppfattning att livet ser ut för eleverna efter det att de har tagit studenten? 

Avslutning 

Hur tror du att det pedagogiska uppdraget som gymnasiesärskolepedagog kommer att se ut i 

framtiden? 

Har du några frågor eller funderingar innan vi avrundar det här samtalet? 

  

 

 

 

 


