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Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet är att jämföra Läroplan för den obligatoriska särskolan med Läroplan för grundsärskolan 2011 
genom en dokumentanalys och användandet av nivåmodellen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv.  
 
Resultatet visar att Läroplan för grundsärskolan 2011 är mer kunskapsbetonad, dessutom är den mer kortfattad och 
fokuserad i sin formulering i jämförelse med Läroplan för den obligatoriska särskolan som i sina skrivningar tar med 
förklaringar, beskrivningar och motiveringar. Det framgick även att några läroplanskoder syntes i de teman som 
analyserades. Framförallt den rationella läroplanskoden och den demokratiska läroplanskoden. 
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Inledning 
Läroplanen fyller flera funktioner inom utbildningen då den är ett officiellt styrdokument men 

framförallt ett pedagogiskt verktyg för läraren (Wahlström 2015). Jag började skriva på min uppsats 

i samband med att jag började arbeta på grundsärskolan inriktning träningsskola. Det innebar en, för 

mig, ny läroplan att förhålla mig till och det kan vara svårt att få en helhetsbild av en läroplan då 

skrivningar med olika innebörder blandas i olika avsnitt. Genom att analysera en läroplan utifrån en 

modell kan det bli möjligt att skapa en sammanhängande helhet (Berg 1989). Detta kändes för mig 

som ett intressant ämne om jag samtidigt skulle kunna jämföra med en äldre läroplan.    

 

Syfte  
En serie grundläggande principer kring hur omvärlden organiseras ligger till grund för 

konstruktionen av en läroplan. Dessa principer formar tillsammans en så kallad kod som blir synlig 

i utbildningens mål, innehåll och metodik (Lundgren 1979). Syftet med denna studie är att 

undersöka de synliga koderna i två läroplaner för grundsärskolan genom min frågeställning: 

  

Hur skiljer sig Läroplan för den obligatoriska särskolan från Läroplan för grundsärskolan 2011 och 

vilka likheter finns det i läroplanerna samt vilka slutsatser går att dra utifrån läroplansteorin? 
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Bakgrund 
I bakgrunden ges en överblick över skolsituationen för elever med funktionsnedsättning/ar och kort 

om synen på dessa. Jag har använt mig av de tidsenliga begreppen som t.ex. sinnesslö och bildbar. 

Därefter följer en översikt över läroplanerna för både särskola och grundskola.  

  

1944 införs en särskild skolplikt och de barn som anses som `bildbara sinnesslöa´ får rättighet och 

skyldighet att delta i sär- eller sinnesslöundervisning. Skolplikten beskrivs som en viktig milstolpe 

på vägen till en meningsfull utbildning och tillfredsställande vård för de sinnesslöa (Areschoug, 

2000).   

 

Visserligen innefattar den allmänna undervisningen enligt 1842-års folkstadga även de sinnesslöa. 

Men i takt med att folkskolans omfattning ökar så skapas ett behov inom skolan att sortera eleverna 

efter förutsättningar för kunskapsinhämtning. Allt eftersom byggs ett system av anstalter upp och 

utvecklas till skolanstalter eller uppfostringsanstalter för sinnesslöa. Dessa anstalter är endast 

avsedda för de bildbara sinnesslöa men senare tillkommer också asyler för de obildbara. De första 

anstalterna startas primärt som en religiös barmhärtighetsåtgärd. Det finns en skyddstanke med 

verksamheten där de sinnesslöa ska skyddas från en grym omvärld. Men det finns även en positiv 

målsättning med en önskan att den sinnesslöe ska uppfostras och utbildas för att klara sig i 

samhället. Det visar sig dock att den målsättningen är för optimistisk då utplaceringen av elever blir 

problematiskt (Söder, 1984). I början på 1900-talet övergår förhoppningen från att de sinnesslöa ska 

kunna utvecklas till fungerande samhällsmedborgare till en mer pessimistisk inställning. Det menas 

att livslång omsorg är nödvändig då den bristande förmågan hos individen inte kan påverkas i 

betydande utsträckning (Szönyi, 2005). Detta leder till att arbetshem skapas där elever tas om hand 

och erbjuds sysselsättning. Inom sinnesslöskolorna råder dock en pedagogisk realism och de 

praktiska ämnena får en ökad betydelse (Söder, 1984). En dominerande tanke den här tiden är 

dessutom att samhället ska skyddas från de sinnesslöa, som framställs som asociala och farliga 

personer (Szönyi, 2005). Ett sätt att skydda samhället från de sinnesslöa är genom att isolera och 

internera dem. Ett annat sätt är att ta till sterilisering då ärftlighetsforskare påvisar arvets betydelse 

för sinnesslöhet. 1934 går den första steriliseringslagen igenom som ger läkare tillstånd att 

sterilisera en sinnesslö. Den sinnesslöe behöver inte ge sitt medgivande till detta, det räcker med att 

ytterligare en läkare anser att en sterilisering är befogat. 1941 kommer en ny lag om sterilisering 

som innebär att ett tillstånd från medicinstyrelsen krävs för att genomföra en sterilisering (Söder, 

1984).    

 



3 
 

1944 års skolplikt innebär till en början inga större förändringar vad gäller organisationen av 

utbildningen. Den fortsätter ske i anstaltsform med en uppdelning i teoretisk och praktisk 

undervisning. Men uppdelningen formuleras som skolavdelning och arbetsskolavdelning. De elever 

som bedöms sakna möjlighet att tillgodogöra sig skolans teoretiska undervisning ska istället 

erbjudas praktisk undervisning, arbetsskolavdelning. Vid den här tiden börjar det diskuteras kring 

marginalisering för gruppen med utvecklingsstörning. De har små möjligheter till reell makt och 

reellt inflytande. Det kommer även rapporter som visar på omänskliga förhållanden. Dessutom 

diskuteras integrering och en integrerings- och normaliseringsideologi växer fram som förändrar 

livsvillkoren för gruppen med utvecklingsstörning. Utifrån dessa diskussioner stiftas en ny lag som 

leder till att undervisningen i huvudsak ska organiseras i externatform. I samband med 1954 års 

reform överges även begreppen sinnesslöskola, skolhem och anstaltskola och istället lanseras 

begreppet särskola.  

 

Under 1950-talet sker även en förskjutning mot en utvecklingspsykologisk tankemodell rörande 

synen på undervisningen. Elevernas problematik beskrivs i termer av brister eller försening i 

intelligensutvecklingen. Detta synsätt innebär att alla ska ges förutsättningar för utveckling även de 

elever som tidigare setts som obildbara och vistas på vårdhem. 1967 får även dessa barn rätt till 

utbildning och därmed har alla barn i Sverige rätt till skolgång och undervisning. Särskolan 

organiseras nu om till två skilda skolformer, grundsärskola och träningsskola.  

 

Under 1980-talet fram till 2000-talet förs särskolan närmare grundskolan, både organisatoriskt och 

administrativt. För särskolan innebär kommunaliseringsreformen på 90-talet att skolledningen är 

densamma som för grundskolan och särskolans personal har samma arbetsgivare och 

anställningsvillkor som grundskolans personal. Denna reform förväntas leda till en samverkan 

mellan särskola och grundskola. En övergång mellan skolformerna särskola och grundskola ska 

underlättas och integrering av särskolan i grundskolan ska möjliggöras.  

 

En process att skolifiera särskolan med grundskolan påbörjas och kunskaper betonas framför 

habilitering. I och med läroplanen Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) anses skolifieringen genomförd då särskolan införs i läroplanen. Idag består 

särskolan av den obligatoriska särskolan, år 1-9, och den frivilliga särskolan (gymnasiesärskolan). 

Den obligatoriska särskolan indelas i särskolan och grundsärskolan inriktning träningsskola 

(Berthén 2007).   
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Särskolans läroplaner 
Den första undervisningsplanen för sinnesslöskolan fastställdes 1946 och var provisorisk. Tanken 

var att den skulle användas tills en permanent läroplan kunde fastställas. Sinnesskolans syfte var att 

förmedla undervisning och uppfostran till barn som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen i 

folkskolan på grund av bristande förståndsutveckling. Men de skulle ändå vara mottagliga för 

teoretisk och praktisk utbildning i viss grad. Eleverna skulle, så långt som möjligt, bli livsdugliga 

och socialt anpassbara. Undervisningsplanen bestod av tre delar. Den inleddes med sinnesskolans 

ändamål och anordning. Den följdes av undervisningens mål och arbetssätt och avslutades med 

kursplaner.  

 

Läroplanen för rikets särskolor 1959 ersatte den provisoriska undervisningsplanen. Detta efter att 

landstinget blivit huvudman för vården och undervisningen av de sinnesslöa i en ny lag 1954. Lagen 

kompletterades med ett särskolereglemente och begreppet särskola användes för första gången. I 

läroplanen talade man om elevernas förmåga och elevernas kompetenser lyftes fram för att bygga 

vidare på. Läraren spelade en stor roll och fungerade inte undervisningen så skulle läraren fundera 

över vad denne kunde ändra eller förbättra.  

 

1968 trädde en omsorgslag i kraft som gav även de psykiskt utvecklingsstörda barnen och 

ungdomarna med mer omfattande behov tillträde till särskolan. Det innebar att först 1968 hade alla 

barn skolplikt i Sverige och elevantalet ökade därmed i särskolan. I läroplanen från 1968, Läroplan 

för särskola – skola för undervisning, benämndes eleven som den utvecklingsstörde eleven och det 

var elevens bristande förmågor som fungerade som utgångspunkt. Läraren varnades för att det lätt 

kunde uppstå starka känslobindningar mellan elev och lärare och rollen som vuxen förebild 

betonades. Vid eventuella misslyckande för eleven skulle läraren se över vad som kunde förändras i 

undervisningen för större möjligheter att lyckas.  

 

1973 kom Läroplan för särskolan (Lsä 73) och särskolan organiserades i förskola, skola för 

grundundervisning, träningsskola och yrkesskola. Det talades om att en källa till meningen med 

livet var elevens anpassning till omgivningen. Uppstod anpassningssvårigheter skulle en analys av 

miljön göras. Läraren skulle ta reda på bakgrundsinformation och kunskaper om eleven och hade 

möjlighet att ställa diagnos. Det gavs betyg utifrån individuellt uppsatta mål och 

träningsskoleeleverna fick betyg vid slutet av varje läsår.  

 

1985 tog särskolans regelverk ur omsorgslagen och särskolan omfattades istället av skollagen. 1989 

överfördes skolväsendet till landets kommuner från staten och 1990 kom Läroplan för den 



5 
 

obligatoriska särskolan (Lsä 90). Eleven förväntades lära sig att ta del av andras erfarenheter och 

tankar samt skulle uppmuntras till att bl.a. undersöka, kritiskt granska och dra slutsatser. Läraren 

skulle planera sin undervisning i samråd med elever och övrig berörd personal. Eftersom att alla 

elever hade rätt att börja yrkesskola utan betyg så gavs det inga betyg. 

 

1994 kom Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). 

Det var samma läroplan för särskolan, grundskolan, sameskolan och specialskolan och gemensamt 

för skolformerna var strävansmålen. Däremot var lägstanivån på kunskaper specifika för varje 

skolform. Eleven skulle ta personligt ansvar för sin egen utbildning och läraren skulle anpassa 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar.  

 

I den nuvarande Läroplan för grundsärskola 2011 benämns särskola som grundsärskola och inom 

den finns inriktningen träningsskola. Till grundsärskolans krets räknas barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning. De elever som inte förväntas nå upp till ämnesmålen i enligt grundsärskolans 

huvudinriktning läser enligt inriktning träningsskola. I läroplanen står det att eleven ska ha 

inflytande över sin utbildning och att denne inhämtar och utvecklar kunskaper. Eleverna ska få 

optimala möjligheter till utveckling genom en organiserad och strukturerad undervisning. Det finns 

konkreta kunskapskrav och krav på eleverna att uppnå godkänd nivå (Carlsson & Hagström 2012).  

 

Grundskolans läroplaner 
Dagens läroplaner är av fjärde generationen läroplaner efter 1946 års skolkommission. De präglas 

fortfarande av kommissionens anda som bland annat ville att demokratins ideal skulle ersätta 

dåtidens patriotiska och kristna grundläggande värden. Kommissionen hade också som förslag att 

undersökande och elevaktiva arbetsformer skulle vara vägledande principer för arbetet i skolan. 

Dessutom skulle uppdelningen av elever till läroverk och folkskola ersättas av gemensam nioårig 

enhetsskola, som idag kallas för grundskola. Den första läroplanen för grundskolan efter beslutet 

om en gemensam enhetsskola var Lgr 62. De bakomliggande idéerna till läroplanen beskrevs i 

inledningen och därefter följde mål och riktlinjer, timplaner och anvisningar för enskilda ämnen. 

Direktiven var inte detaljerade utan erbjöd ett relativt stort utrymme för tolkningar. Även nästa 

läroplan Lgr 80 följde samma grundtanke där mål och huvudmoment hade ett sammanhållet 

innehåll med vida ramar som gav stort tolkningsutrymme. I Lpo 94 skrevs mål för studierna i 

övergripande texter vilket gjorde att det inte alltid framgick till vilket ämne målet tillhörde. Men 

förutom läroplanen skrevs det nu också kursplaner där mål uttrycktes för varje kurs. 2011 års 

läroplaner innehåller kursplaner men är mer lik Lgr 62 och Lgr 80 när det gäller 

läroplansstrukturen. Kunskapskraven är formulerade i termer av förmågor. Betygsystemet är en 
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sexgradig skala med kvalitativa skillnader mellan kunskapskraven för de olika betygsgraderna 

(Linde 2012).   

 

Jag kommer i följande avsnitt redogöra för läroplansteorin som är den teoretiska utgångspunkten för 

denna studie. Dessutom beskrivs kortfattat ramfaktorsteorin som läroplansteorin bygger på.  
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Teoretiskt perspektiv - läroplansteori 
I pedagogikens historia går det, förenklat, att urskilja fem perioder, huvudlinjer, och den första 

perioden sträcker sig från antikens Grekland fram till 1800-talets första decennier. Tankar och 

frågeställningar om pedagogik formades av vissa grupper i samhället, dvs. prästerna och de 

privilegierade. Under den andra perioden, som pågår fram till början av 1900-talet började 

utbildningen få betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen och ses som en rättighet och 

skyldighet. Därefter och fram till andra världskriget formades utbildningen som en ekonomisk 

faktor i samhället kopplad till den industriella utvecklingen. Utbildningens omfattning ökade och 

gavs nya funktioner under den fjärde perioden som varade mellan andra världskriget och 

sjuttiotalets början. Den fick en mer central betydelse både för samhälle och för individ. Den femte 

perioden, som började efter sjuttiotalet, präglas av en utbildningspolitik som alltmer inordnas inom 

begränsade resurser (Lundgren, 1979).  

  

Curriculum 
Läroplanen fyller flera funktioner inom utbildningssystemet, dels är den ett officiellt styrdokument 

men också ett pedagogiskt verktyg för skolor och lärare. Den är fastställd av riksdagen och 

bindande för alla arbetande inom skolan (Wahlström 2015). I svenskt språkbruk har läroplan en 

konkret betydelse och innebär ett dokument där utbildningens mål, innehåll och fördelning av tid 

anges. I engelskt språkbruk, curriculum, har den en vidare innebörd och avser också den filosofi och 

de frågeställningar som finns bakom den konkreta läroplanen. En läroplan konstrueras utifrån en 

serie grundläggande principer kring hur omvärlden organiseras. Tillsammans formar dessa principer 

vad som kallas en kod som blir synlig i utbildningens mål, innehåll och metodik (Lundgren 1979). 

 

Läroplanskod  
Linde skriver i sin bok om olika läroplanskoder. Den klassiska läroplanskoden, den realistiska 

läroplanskoden, den moraliska läroplanskoden och den rationella läroplanskoden är koder som finns 

med i Lundgrens originalverk där begreppet läroplanskod presenterades. Utöver dessa finns några 

koder som förekommer i läroplansdiskussioner: aristokratisk läroplanskod och demokratisk 

läroplanskod (Linde 2012).  

 

Den klassiska läroplanen syftar till att göra människan bättre i riktning mot ett ideal genom 

bildning. Den har haft större livskraft på kontinenten än i Sverige, där latingymnasierna burit den 

klassiska läroplanskoden. Men under skolreformer efter andra världskriget har den varit svår att 

försvara mot ett nyttotänkande (Linde 2012). När de naturvetenskapliga ämnena växte sig starkare i 

samband med industrialismen bidrog det till att en realistisk läroplanskod växte fram. Den bygger 
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på ett mer naturvetenskapligt och nyttoinriktat ideal (Wahlström 2015) och syftar till att förstå 

världen genom vetenskap. Den moraliska läroplanskoden syftar till att inge moral och lojalitet, där 

moralen innebär maktens värderingar. I Sverige var katekesläsningen det dominerande innehållet. 

Men efter chocken av nationalismens konsekvenser efter andra världskriget föreslogs en radikal 

förändring från religiösa och patriotiska värden mot mer demokratiska (Linde 2012). Den rationella 

läroplanskoden sätter individen och individens lärande i centrum. Den bygger på kunskaper som är 

till nytta både för samhälle och också individ. Det finns en rationell länk mellan vetenskap och 

politik viket innebär att ett samhälle kan strukturera sin utbildning utifrån vetenskapliga rön 

(Wahlström 2015). Vissa engelska internatskolor kan illustrera den aristokratiska läroplanskoden. 

Syftet med koden är vissa konservativa värden och att skilja eleverna från vanligt folk. Det är inte 

högkvalitativ utbildning som ska särskilja eleverna utan deras klasstillhörighet ska kännetecknas 

genom uppträdande och språkbruk. Den demokratiska läroplanskoden respekterar elevernas 

kommunikativa frihet och alla ska få göra sina synpunkter hörda. Personer eller ståndpunkter får 

inte uteslutas eller diskrimineras i kommunikationen. Det som ska studeras och hur det ska studeras 

ska elever och vuxna förhandla fram gemensamt (Linde 2012).  

 

När begreppet läroplan används i den vidare betydelsen där även koden innefattas kan det vara 

nödvändigt att ge begreppet läroplan en viss struktur. Grovt sett går det att uppfatta tre nivåer i en 

läroplan. Med den första nivån menas hur värderingar, kunskaper och erfarenheter väljs ut och 

organiseras. Uppfattningar om läroplaners syfte, innehåll och funktion påverkas följaktligen av den 

historiska utvecklingen men även arbetsmarknaden påverkar utformandet av läroplanerna och denna 

påverkan tolkas av olika grupper i samhället. Med läroplansfrågor på den här nivån menas, med 

andra ord, frågor kring hur en läroplanskod tar gestalt. På den andra nivån ställs frågan hur en 

läroplan utvecklas konkret. Det som behandlas är besluts- och kontrollprocesserna när ett 

styrinstrument formas för utbildningen. Här behandlas också hur pedagogiskt forsknings- och 

utvecklingsarbete påverkar utformandet av innehållet och metodiken i utbildningen samt de 

konkreta formerna för kontroll och utvärdering. Den tredje nivån avser frågor kring hur en viss 

läroplan tar gestalt i undervisningsprocessen och hur den leder till olika typer av inlärning och 

socialisation (Lundgren 1979).         

 

Vetande  
Hur vi kan organisera vårt vetande så att vi kan lära ut det är den centrala frågan i läroplansteori. 

Det innebär att varje läroplansteori är ett fastställande av vad som är värt att veta och därmed hur 

omvärlden ska organiseras för lärande. När en läroplansteori beskrivs måste, förutom pedagogiken, 

även filosofi och naturvetenskap samt kulturhistoria och ekonomisk historia beaktas. Varje läroplan 
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innebär en styrning av en påverkansprocess och varje styrning kräver också någon form av kontroll. 

Dessa två processer är centrala element i läroplansteori. Processerna att lära vad som är värt att lära 

och att lära den sociala innebörden av detta vetande finns i varje utbildning och påverkas i högsta 

grad av vad det omgivande samhället definierar som vetande. Läroplansteori kan ses som ett försök 

att bygga upp en kunskap om hur utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst 

samhälle och en viss kultur (Lundgren 1979). Läroplanen ger därmed en koncentrerad bild av 

omvärlden och synliggör tidsepokens dominerande frågeställningar och ideologier (Wahlström 

2015).  

 

En viktig hörnsten i läroplansteorin är att spåra lägesändringar och utvecklingar i de underliggande 

teorier som olika läroplaner baserar sina urval och kunskaper på. Vid en viss tidpunkt råder ett 

samlat vetande utifrån hela mänskligheten om vad som räknas som viktig och aktuell kunskap. En 

läroplan är ett synligt resultat av de val som gjorts utifrån detta samlade vetande. Men det handlar 

inte om att välja vad som helst eller om att börja om från början i varje ny läroplan. Istället används 

tidigare läroplans urval av kunskaper som en grund att bygga vidare på och dessa förskjuts åt olika 

håll beroende på dominerande samhälls- och kunskapsdiskurser (Wahlström 2015).         

 

Ramfaktorsteori  
Läroplansteorin bygger på ramfaktorsteorin som går ut på att tidsmässiga och fysiska ramar 

förklarar stora delar av skolans pedagogiska verksamhet. Inför genomförandet av enhetsskolan 

gjordes en undersökning, den s.k. Stockholmsundersökningen, med syfte att ta reda på hur de 

kunskapsmässiga effekterna förhöll sig mellan en sammanhållen skola och en parallellskola. Elever 

från södra Stockholm som gick i enhetsskola jämfördes med elever från traditionell parallellskola i 

norra Stockholm. Resultatet visade att det inte var någon större skillnad, kunskapsmässigt, mellan 

eleverna i de olika skolsystemen och på detta underlag beslöt riksdagen att genomföra grundskolan 

(Berg 2003). Urban Dahllöf gjorde senare en omprövning av undersökningen. Han ansåg att 

kunskapstesterna hade varit för grundläggande i relation till det undervisningsinnehåll som de skulle 

representera för att visa på några egentliga skillnader. Dahllöf kunde påvisa skillnader när det gällde 

använd lektionstid för att nå kunskaperna mellan respektive elevgrupper. Han kom fram till att för 

att förklara ett utfall av en undervisningsprocess behöver utgångspunkten vara de organisatoriska 

ramar som formas påverkar respektive elevers inlärning som i förlängningen ger utslag på 

kunskapsproven (Wahlström 2015). Det är den här teoribildningen som Lundgren utvecklade till 

läroplansteori (Berg 2003).        
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogörs för några forskningar som belyst särskolan. Berthén (2007) studie utgår från 

det pedagogiska arbetet i skolan, Eriksson Gustavsson (2014) studerar en specialpedagogisk reform 

och Östlund (2012) analyserar deltagande och interaktionsmönster i fem klassers pedagogiska 

praktik.   

 

Diana Berthén (2007) har i sin doktorsavhandling, Förberedelse för särskildhet: Särskolans 

pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv, gjort en observationsstudie på två klasser 

inom grundsärskolan där den ena tillhör inriktningen träningsskola. Hon lyfter fram problematiken 

att det näst intill är taget för givet vad som betraktas som särskilt och karaktäristiskt med särskolans 

verksamhet. Det som beskrivits och analyserats med särskolans verksamhet är inte det som skulle 

kunna vara särskilt med dess undervisning. Syftet med Berthéns arbete blir därmed att utforska vari 

det särskilda med särskolans pedagogiska arbete består och vilket lärande som möjliggörs. 

 

I sin studie kommer hon fram till att personalen inom inriktningen träningsskola uppfattar som sitt 

centrala uppdrag att förbereda eleverna inför ett vuxenliv och ett samhällsdeltagande. Detta genom 

att skapa förutsättningar för eleverna att träna vardagskompetenser. Det handlar om 

vardagskompetenser som egenvård, egen sysselsättning, kommunikativa färdigheter och formande 

av sociala kompetenser. Därmed uppfattar lärarna sitt uppdrag som i huvudsak ett fostranuppdrag. 

Funktionella färdigheter i relation till vardagen som eleverna ska lära sig är bl.a. att klara sin 

personliga hygien, av- och påklädning och mat-, rast- och frileksituationer. De ska även lära sig ett 

grundförråd av teckenord och schemabilder, kunna förmedla vilja och känslor, samt kunna be om 

hjälp så att andra förstår.          

 

I grundsärskoleklassen uppfattas uppdraget i första hand om att lära eleverna att bli skolelever 

genom att skapa ett skolsammanhang. Verksamheten präglas av att organisera ett sammanhang där 

formmässiga aspekter som rutiner, regler och arbetssätt framstår som överordnat. Föreställningar 

om att skolundervisningen ser ut på ett särskilt sätt, att kunskaper lärs i viss ordning och att 

skolelever har särskilda kompetenser bygger upp undervisningen. Därför tränas eleverna i vad som 

lärarna uppfattar är utmärkande för den kompetenta skoleleven, bl.a. att sitta tyst, vänta kunna ta 

och följa instruktioner, räcka upp handen, kunna arbeta med papper- och pennauppgifter, lära sig 

bokstäver och siffror samt att utveckla sitt ordförråd. Traditionellt skolinnehåll får därmed en 

underordnad roll och det kan sägas att lärarna bedriver en verksamhet som syftar till att disciplinera 

eleverna och göra dem undervisningsförberedda. Men möjlighet att delta i läs- och 
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skrivförberedande övningar framträder som centralt och då är det i huvudsak kännedom om 

bokstäver som tränas.  

 

Utifrån detta drar Berthén slutsatsen att det är den tydliga dominansen av förberedelse och fostran 

som är det som är särskilt för särskolans pedagogiska arbete. Det går att ana en föreställning om att 

eleverna först behöver en slags kunskap via förberedelse än det kunskapsmålen i kursplanerna gör 

uttryck för (Berthén 2007).  

 

Anna-Lena Eriksson Gustavsson (2014) har gjort en studie med fokus på förändrings- och 

utvecklingsarbete. Inriktningen ligger på specialpedagogiska reformer inom skolformen särskola 

och inom specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen speciallärarprogramet. Att den 

specialpedagogiska utbildningen finns med i inriktningen beror på ett nytt kompetenskrav. För att 

vara behörig att undervisa i grundsärskolan måste läraren genomgå en speciallärarutbildning Detta 

redovisar hon i sin rapport En särskola i förändring En studie om specialpedagogiskt reformarbete. 

Undersökningen har skett, genom intervjuer och enkäter, på tre olika nivåer, förvaltningsnivå, 

verksamhetsledningsnivå och verksamhetsnivå.  

 

Eriksson Gustavsson konstaterar att en vilja att på ett genomgripande sätt utveckla och förändra 

skolformen särskola råder på alla nivåer. Särskolan ses som relevant och betydelsefullt för att kunna 

möta elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning på ett positivt och utvecklande sätt. 

Hon konstaterar vidare att implementeringssatsningarna kännetecknas av att innan reformer 

iscensattes skedde en granskning och analys av verksamheten. Förändringen sker från högsta 

förvaltningsnivån till det pedagogiska vardagsarbetet. Det råder en tydlig sammanhållande struktur 

med insatser som är genomarbetade och problematiserade. Det sker samverkan och nätverk mellan 

olika ansvarsnivåer och mellan aktörer på samma genomförandenivå.  

 

Det kan även konstateras att de som ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten diskuterar 

och problematiserar särskolan som skolform på ett tydligt sätt. Segregering och differentiering 

ifrågasätts och som redskap för att motverka detta ses samverkan mellan olika skolformer. Likheten 

mellan styrdokumenten för särskolan och grundskolan ses som en utgångspunkt för samverkan. De 

nya styrdokumenten för särskolan ses dock som en utmaning då kunskapskraven är högre för 

eleverna och betygssystemet är striktare (Eriksson Gustavsson 2014).  

 

Daniel Östlund (2012) har i sin avhandling, Deltagandets kontextuella villkor Fem 

träningsskoleklassers pedagogiska praktik, analyserat deltagande och interaktion inom ramen för 
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klassens pedagogiska praktik, hur undervisningen organiseras och vilka interaktionsmönster som 

framträder. Analyserna bygger på deltagande observationer där fältanteckningar fördes men även på 

videoobservationer. Han menar att studiens resultat utgör ett väsentligt kunskapsbidrag till 

förståelsen om träningskolans pedagogiska praktik.  

 

Östlund kommer fram till att den pedagogiska praktiken i träningsskolan kännetecknas av 

personalens ansträngningar att i alla aktiviteter anpassa sig i förhållande till den grupp som får 

undervisning. Perspektivet av delaktighetsbegreppet som benämns som tillgänglighet är en tydlighet 

och mycket central utgångspunkt för allt arbete. Klassrummen är funktionellt utformade och 

elevernas villkor och förutsättningar är utgångspunkt för tillgänglighetsperspektivet. Men det finns 

en risk med den goda tillgängligheten i klassrummet då erfarenhetsvärlden i skolan begränsas till 

klassrummet. Det finns aktiviteter i den pedagogiska praktiken med inslag som har en tydlig 

inriktning mot kursplanernas innehåll. Men övriga områden kan istället definieras som att de har en 

socialt fostrande funktion och är präglade av omsorgsorienterade praktiker och värden. Den 

pedagogiska praktiken konstruerar rutiner och ramar som gör att det ställs särskilda krav på både 

elever och personal. Ska interaktionen fungera i enlighet med de antaganden och förväntningar som 

finns knutna till de pedagogiska olika arenorna förväntas elever och personal att förhålla sig till 

kraven. När elever inte följer de förväntade reglerna anstränger sig personalen för att få eleven att 

förstå att situationen kräver anpassning.    

 

Östlund ser några mönster i interaktionen genom att eleverna erbjuds olika positioner i förhållandet 

med personalen utifrån olika sammanhang och aktiviteter. Eleverna positioneras som responsiva 

och uppmärksamma, upplevande, väljande, utforskande, oengagerade, omsorgstagande och lekande. 

Han ser att det är främst vertikala relationer då det saknas sammanhang som erbjuder eleverna 

horisontella relationer vilket framträder som den mest problematiska aspekten av möjlighet till 

deltagande för eleverna (Östlund 2012).   
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Metod 
I metodavsnittet beskrivs dokumentanalys som är metodansatsen i studien, nivåmodellen ges också 

ett större utrymme då det är modellen som används för dokumentanalysen. Därefter följer en 

redogörelse för urval och genomförande samt ett kortare stycke om etiskt övervägande. Avsnittet 

avslutas med en metoddiskussion.   

 

Dokumentanalys 

När dokument ska undersökas är kvalitativ textanalys en bra metodansats. Beroende på vilken 

vetenskaplig miljö som undersöks styrs analysarbetet utifrån olika förutsättningar. En samhälls- och 

humanvetenskaplig textanalys inriktas mot att studera övergripande samhälleliga strukturer och 

frågor. Inom en beteendevetenskaplig disciplin är frågor om mänskligt beteende och psykologiska 

innebörder i texter i fokus. Frågor om språk och texters litterära innebörd är den primära 

inriktningen i språk- och litteraturvetenskaplig forskning. När det gäller att avgränsa vad som ska 

studeras, och det specifika kunskapsintresset, underlättas studien genom att tydliggöra 

utgångspunkten (Fejes och Thornberg 2015). 

 

Widén skriver om tre analytiska dimensioner som en text kan tolkas genom och att i en kvalitativ 

textanalys måste det klargöras vilken eller vilka dimensioner som analysen bygger på. Den första 

dimensionen analyserar innebörden som författaren själv tillskrivit texten. En analys utifrån den 

andra dimensionen utgår ifrån texten och fokus ligger på språkliga, litterära och innehållsliga 

innebörder. Den tredje dimensionen riktar in sig på att analysera textens betydelse i syfte att förstå 

det omgivande samhället (Fejes och Thornberg 2015).  

 

Läroplaner uttrycker övergripande politiska avsikter att styra skolan i en viss riktning. Dessa 

dokument betraktas dock inte som särskilt konkreta instrument för styrning av och i skolan. Det kan 

bero på att innehållet i dokumenten är uttryck för politiska kompromisser som resultat av 

förhandlingsprocesser. Det innebär för skolans verkställande att substansen i den statliga styrningen 

förlorar i klarhet och leder till näst intill oändliga tolkningsmöjligheter (Berg, Groth, Nytell & 

Söderberg 1999).  

 

Studien i detta arbete är en dokumentanalys med utgångspunkt som en samhälls- och 

humanvetenskaplig textanalys. I första hand tolkas dokumenten genom den tredje dimensionen i ett 

försök att förstå det omgivande samhället som planen skrevs i. Till viss del tolkas den även utifrån 

den andra dimensionen då de innehållsliga innebörderna spelar roll i studien. 
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Nivåmodellen 
Modellen som valts för dokumentanalysen är nivåmodellen; som i grund och botten är framtagen 

med syfte att vara ägnat som analysinstrument av dokument som centrala läroplaner (Berg, Groth, 

Nytell & Söderberg 1999). En helhetsbild av läroplanens grundläggande intentioner kan bli 

problematisk utifrån indelningen av läroplanen. Skrivningar och utsagor med olika innebörder 

blandas i olika avsnitt. Med hjälp av nivåmodellen ges möjligheter att se läroplanen som en 

sammanhängande helhet. Det blir möjligt att kritisera eventuella ofullständigheter i läroplanen. 

Även möjligheten att läsa mellan raderna ges genom nivåmodellen (Berg 1989). Modellen har 

anpassats sitt syfte och utgör även ett instrument för analys av centrala, kommunala, och lokala 

dokument. Analys görs därmed av dokument som berör skolans formella styrning. Modellen kan 

användas för att jämföra analyser mellan olika dokument på samma skolhierarkiska nivå (Berg, 

Groth, Nytell & Söderberg 1999). 

 

Enligt nivåmodellen görs dokumentanalysen utifrån sex nivåer: ideologisk nivå, innehållsnivå, 

regelnivå, ämnesnivå, intern verksamhetsnivå och extern verksamhetsnivå. Till den ideologiska 

nivån räknas skrivningar som speglar den grundläggande människosynen och kunskapssynen i 

dokumentet. Även skolans fostrande och utvecklande uppdrag går under denna nivå. Innehållsnivån 

gäller texter som berör huvudmoment, allmänna ämnesmål och andra skrivningar med ett generellt 

sett övergripande innehåll. Under regelnivån går skrivningar som uttrycker direkta påbud. Till 

ämnesnivån räknas de skrivningar som behandlar vissa specifika ämnen eller grupper av ämnen. 

Till intern verksamhetsnivå sorteras de skrivningar som avspeglar dokumentets syn på hur skolors 

vardagsarbete kan gestalta sig och bör vara utformat. I den externa verksamhetsnivån hänförs 

skrivningar som berör skolors relationer med omvärlden, allt från föräldrar till samhället. Det är 

svårt att komma ifrån gränsfall för vad som ska sorteras under den ena nivån eller den andra då 

dokument inte är utformade efter nivåmodellen. Men analysen förutsätter inte att en skrivning ska 

placeras till ”rätt” nivå, istället avgörs nivån utifrån undersökarens bedömning (Berg 2003).  

 

För att få en större överblick kan det vara till fördel att reducera de sex nivåerna till en tredelad 

analysmodell. Nivåerna blir då målnivå, regelnivå och verksamnivå där målnivån innehåller 

ideologisk nivå och innehållsnivå. Regelnivån innehåller även ämnesnivån och verksamnivån 

innehåller både intern och extern verksamhetsnivå (Berg, Groth, Nytell & Söderberg 1999). 

 

Urval och genomförande 
Jag har i min studie valt att analysera två läroplaner, där den första är Läroplan för den obligatoriska 

särskolan 1990 och den andra är Läroplan för grundsärskolan 2011. Då jag utifrån mitt syfte ville 
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studera läroplaner för särskolan började jag med att, på biblioteket, söka upp de läroplaner som 

skrivits. Efter att ha bläddrat och läst i dem kunde jag konstatera att både 1990 års modell och 2011 

års modell hade vissa likheter. De hade båda kursplaner tillsammans med läroplanen och 

kursplanerna innehöll ämnesområden för inriktning träningsskola (till skillnad från övriga som 

antigen hade separata kursplaner eller ämnen istället för ämnesområden).     

 

När valet av läroplaner var gjort började jag läsa dokumenten och sortera skrivningarnarna under de 

olika nivåerna utifrån nivåmodellen. Jag valde att använda mig av den reducerade modellen då jag 

syftar till att jämföra dokumenten och ansåg mig behöva en överblick. Därefter utgick jag från mina 

tabeller och sorterade skrivningarnarna utifrån olika teman.  

 

Vetenskapsrådets etiska övervägande  
Då min datainsamling skett genom att läsa och analysera dokument har inga kontakter gjorts med 

andra människor vilket innebär att jag inte behövt ta hänsyn eller ansvar gentemot utifrån ett 

individskyddskrav. Men Vetenskapsrådet (2011) listar andra ansvar en forskare förväntas leva upp 

till. Det handlar bl.a. om sanning, öppen redovisning av metoder, resultat, kommersiella intressen. 

En forskare förväntas även göra sitt bästa för att genomföra forskning av hög kvalitet. Jag anser att 

jag genom mitt arbete lever upp till detta. 

 

Metoddiskussion  
I min studie använder jag mig av dokumentanalys som metod vilket känns självklart då jag vill 

undersöka dokument. Hade jag valt att intervjua verksamma pedagoger som jobbar efter dagens 

läroplaner och pedagoger som jobbat efter läroplanen från 1990 misstänker jag att resultatet inte 

blivit lika tillförlitligt då jag hade fått lita på människors minne. Jag är även skeptiskt till att 

pedagoger kan läroplanen ordagrant vilket upplevs som en förutsättning om en analys utefter 

nivåmodellen eftersträvas. När det gäller nivåmodellen så skulle förmodligen den kunna bytas ut 

mot en annan modell för att analysera dokumenten. Jag har dock inget annat förslag. Däremot 

ifrågasätter jag mitt urval, resultatet kunde ha blivit intressantare om jag studerat ytterligare en 

läroplan och då en av de första läroplanerna. Men när jag gjorde urvalet var jag inställd på att 

läroplanerna skulle likna varandra i utformningen, vilket jag i efterhand insett att det kanske inte var 

till en fördel. De teman jag använde mig av kändes relevanta för undersökningen och ger en allmän 

överblick. Jag valde att begränsa mig vid dessa teman vilket gjorde att bl. a området bedömning inte 

togs med.      
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Resultat  
Här nedan redogörs för resultatet utifrån olika teman som också fungerar som rubriker. Varje tema 

redovisas i tabellform med nivåerna målnivå, regelnivå och verksamhetsnivå utifrån nivåmodellen. 

Men först beskrivs läroplanerna.  

 

Båda läroplanerna är riktade mot särskolan med utgångspunkt i aktuell läroplan för grundskolan. 

Läroplan för den obligatoriska särskolan är en komplettering av Lgr 80 med hänsyn till särskolans 

elever då mål, huvudmoment och delområden anpassas eftersom elevernas särskilda förutsättningar 

kräver detta (Skolöverstyrelsen 1990). Läroplan för grundsärskolan 2011 är i princip likalydande 

för grundskolan förutom de övergripande målen om kunskaper (Skolverket 2011). Läroplanen från 

1990 består av tre delar: mål och riktlinjer, kursplaner samt timplaner och det är den första delen 

som analyserats i denna studie. Läroplanen från 2011 är också uppdelad i tre delar: skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav. I den här läroplanen är det de första två delarna som analyserats. 

Rubrikerna, från första delen i Läroplan för den obligatoriska särskolan och de första två delarna i 

Läroplan för grundsärskolan 2011, ger en överblick över vad de analyserade delarna i planerna 

innehåller: 

  

Läroplan för den obligatoriska särskolan Läroplan för grundsärskolan 2011   

Mål och riktlinjer   Skolans värdegrund och uppdrag 

Skolans mål    Övergripande mål och riktlinjer 

Riktlinjer för arbetet    Normer och värden 

 Innehåll och samverkan   Kunskaper 

 Metoder    Elevernas ansvar och inflytande 

 Elever med särskilda behov  Skola och hem 

 Planering och utvärdering   Övergång och samverkan 

     Skolan och omvärlden 

     Bedömning och betyg 

     Rektorns ansvar 

 

Delen som analyserats i Läroplan för grundsärskolan 2011 består av endast 13 sidor och är 

mestadelsskriven i punktform t.ex. att läraren ska: ”svara för att eleverna får pröva på olika 

arbetssätt och arbetsformer,” (Skolverket 2011, s.16). 

Motsvarande del som analyserats i Läroplan för den obligatoriska särskolan består av 54 sidors text 

och formuleringarna är långa och beskrivande: 
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Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning, dvs en undervisning 

som enbart består av att läraren redogör för ett stoff, som sedan eleverna memorerar med hjälp 

av anteckningar och lärobok varefter de förhörs muntligt eller skriftligt. Det utesluter också ett 

arbetssätt, där elevernas insatser begränsas till att enbart passivt samla material ur någon bok 

genom att skriva av olika uppgifter med ledning av förhandsproducerade frågor. Skolarbetet 

riskerar då att enbart bli en fråga om insamling av fakta, inte bearbetning av fakta eller 

tillämpning. (Skolöverstyrelsen, 1990 s. 56)   

 

Elever i behov av särskilt stöd 
 
 Läroplan för den obligatoriska särskolan 1990 Läroplan för grundsärskolan 2011 
Mål- 
nivå 

Ge eleverna kunskaper och färdigheter att de kan 

påverka sin egen situation och sina relationer till 

andra s. 21. 

Innehåll och arbetssätt måste främja elevernas 

utveckling inom alla områden (känslomässig, 

social utveckling och begåvningsutveckling) s. 

21. 

 

Regel- 
nivå 

Vissa elever behöver använda hjälpmedel, som är 

individuellt anpassade, för att mildra eller 

kompensera en funktionsnedsättning s. 58.  

Antalet vuxna som medverkar i 

undervisningssituationen ska avvägas mot 

elevens sociala mognad och eventuella 

handikapp s. 60. 

Diskussioner kring en elevs problem ska 

utmynna i ett åtgärdsprogram s. 61-62. 

De specialpedagogiskt utbildade lärare bör delta i 

arbetsenhetens planering s. 63.  

Skolans resurser ska inte fördelas 

lika, hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov s. 8. 

Alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd s. 15. 

Lärarens värdering av elevernas 

utveckling ligger till grund för 

anpassning av resursfördelning och 

stödåtgärder s. 19. 

Verksam- 
hets- 
nivå 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

svårigheter och kan därför inte ge alla lika 

mycket hjälp s. 16. 

Personal med speciell kompetens ska finnas 

tillgänglig för direkt stöd till den enskilde eleven 

samt för information och handledning till skolans 

Läraren ska ta hänsyn till varje 

enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande s. 15. 

Läraren ska stimulera, handleda och 

ge särskilt stöd till elever som har 
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personal s. 60 

Personal inom särskolan kan behöva pedagogisk 

handledning såväl som personligt stöd s. 61. 

Framgångsrika insatser kring elever med behov 

kräver nära kontakter med föräldrar s. 64.  

svårigheter s. 15.  

Undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna 

får det särskilda stöd och den hjälp 

de behöver s. 19.  

 
I läroplanen för grundsärskolan 2011 saknas det direkta och tydliga skrivningar kring elever i behov 

av särskilt stöd som skulle kunna placeras under målnivån. Däremot finns det skrivningar som berör 

alla elever, därmed också elever i behov av särskilt stöd, som t.ex. att skolan ska främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Läroplanen för den obligatoriska särskolan 

1990 är tydlig med vilka färdigheter som ska utvecklas och att det berör områden som känslomässig 

och social utveckling samt begåvningsutveckling.  

När det gäller resurser har båda läroplaner skrivningar som säger att de ska fördelas utefter behov 

och att alla som arbetar i skolan ska stödja elever i behov av särskilt stöd. Men läroplanen för den 

obligatoriska skolan 1990 nämner särskilt specialpedagogens roll samtidigt som det i 2011 års 

läroplan endast skrivs om läraren.     

 

Skola och hem  
 
 Läroplan för den obligatoriska särskolan 1990 Läroplan för grundsärskolan 2011 
Mål- 
nivå 

Skolans verksamhet ska vara ett stöd för 

hemmet i en fostran utformad efter de 

grundläggande demokratiska värderingarna i 

vårt samhälle s. 29.  

Skolan ska vara ett stöd för 

familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling, därför måste 

arbetet ske i samarbete med hemmet 

s. 9. 

Regel-  
nivå 

Skolan är skyldig att ta kontakt med föräldrarna 

till samtliga barn två gånger varje läsår s. 30. 

Läraren ska samverka med föräldrar 

och fotlöpande informera dem om 

elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling s. 17. 

Läraren ska hålla sig informerad och 

den enskilde elevens personliga 

situation och iaktta respekt för 

elevens integritet s. 17. 

Verksam-  
hets- 
nivå  

Skolan kompletterar hemmets påverkan och 

fostran och i samarbete med hemmen har skolan 

Alla föräldrar ska kunna skicka sina 

barn till skolan med samma 
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ett medansvar för att barnen utvecklas till 

demokratiska och ansvarstagande människor. 

Skolan ska stödja föräldrarna i deras uppgift att 

fostra samtidigt som skolan har rätt att förvänta 

sig att föräldrarna stöder skolans arbete s. 19 

Alla föräldrar ska kunna skicka sina barn till 

skolan med samma förtroende, förvissade om 

att dessa inte blir påverkade från skolans sida 

till förmån för den ena eller den andra av 

inbördes kämpande åskådningar och 

uppfattningar s. 21. 

Kontakten mellan skola och hem gynnas av att 

båda parter lär känna varandra och ansvaret för 

att kontakter kommer till stånd vilar på skolan s. 

30. 

Då särskoleelever sällan kan förmedla 

information är en tät kontakt nödvändig mellan 

skola och hem s. 31. 

Hos föräldrar finns kunskaper om arbetslivet 

vilket skolan bör ta tillvara på s. 43. 

förtroende, förvissade om att barnen 

inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra 

åskådningen s. 8. 

Skolan ska vara tydlig i fråga om 

mål, innehåll och arbetsformer då det 

är en förutsättning för elevers och 

vårdnadshavares rätt till inflytande 

och påverkan s. 8. 

I samarbete med hemmet ska skolan 

främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare s. 9. 

Det gemensamma ansvaret för 

eleverna mellan skolan och 

vårdnadshavarna ska skapa de bästa 

möjliga förutsättningarna för barns 

och ungdomars utveckling och 

lärande s. 16. 

Alla som arbetar i skolan ska 

samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare för att tillsammans 

utveckla skolans innehåll och 

verksamhet s. 16.  

 

Skrivningarna kring samverkan mellan skola och hem är mycket lika. Båda läroplanerna skriver om 

att skolan ska vara ett stöd för hemmet när det gäller fostran och utveckling. Men läroplanen från 

1990 skriver även om att föräldrarna förväntas stödja skolans arbete i anslutning till att skolan ska 

stödja hemmet i fostran. Vissa rader är näst intill formulerade ordagrant på samma vis som att alla 

föräldrar ska kunna skicka sina föräldrar med samma förtroende och att vara förvissade om att deras 

barn inte blir påverkade till förmån för någon åskådning. Det är tydligt i båda läroplanerna att en 

utveckling för eleverna gynnas av samverkan mellan skola och hem.   
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 Genus  
 
 Läroplan för den obligatoriska särskolan 

1990 
Läroplan för grundsärskolan 2011 

Mål- 
nivå 

Skolan bör på olika sätt stimulera 

eleverna att välja yrke och vuxenroll 

oberoende av traditionella 

könsrollsföreställningar s. 43 

Skolan ansvarar för att motverka 

traditionella könsmönster och ska därför ge 

utrymme för eleverna att pröva och utveckla 

sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet s. 8. 

Regel-  
nivå 

Skolan ska verka för jämställdhet mellan 

kvinnor och män s. 19 

  

Skolan ska verka för att flickor och pojkar 

får ett lika stort inflytande över och 

utrymme i undervisningen s. 16. 

Verksam-  
hets- 
nivå  

Klasser och arbetsenheter ska grupperas 

så att en så allsidig social 

sammansättning som möjligt uppnås s. 

16. 

 

 

Båda läroplanerna är ganska lika i sina skrivningar som berör ett genusperspektiv dock med 

skillnaden att läroplanen för den obligatoriska särskolan 1990 ger uppmaning om hur klasser ska 

grupperas.  

 

Arbetssätt 
  
 Läroplan för den obligatoriska 

särskolan 1990 
Läroplan för grundsärskolan 2011 

Mål- 
nivå 

Pedagogiken måste anpassas utifrån 

varje elevs personlighet och 

förutsättningar s. 21. 

Tillsammans med eleverna måste 

lärarna i planeringen ange vilka 

insikter eller vilka färdigheter som 

ska uppnås efter en viss tid, motivet 

för en viss kunskap ska klargöras s. 

35. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna att aktivt 

delta i samhällslivet. Den ska utveckla förmågan 

att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i 

planering och utvärdering av undervisningen 

och får välja kurser, ämnen, teman och 

aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att 

utöva inflytande och ta ansvar s. 8.  

Regel-  
nivå 

Skolan måste avsätta tillräckligt med 

tid för en allsidig 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så 

att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 
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färdighetsutveckling s. 18. 

Skoldagen ska innehålla tid för 

avkoppling och vila s. 25.  

och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga s.15. Läraren ska 

organisera och genomföra arbetet så att eleven 

får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling s. 15.  

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så 

att eleven upplever att kunskap är meningsfull 

och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt s. 15. 

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så 

att eleven får möjlighet till ämnesfördjupning, 

överblick och sammanhang samt får möjlighet 

att arbeta ämnesövergripande s. 15. 

Verksam-  
hets- 
nivå  

Arbetet måste ha konkretisering i 

nutiden och inriktning mot framtiden 

med utgångspunkt i ett historiskt 

perspektiv s. 17. 

Undervisningen måste utformas med 

utgångspunkt i elevernas 

utvecklingsnivå och grundas på 

deras upplevelser, erfarenheter och 

förståelse av sammanhang då en 

psykisk utvecklingsstörning bl. a 

innebär svårigheter att strukturera 

sinnesintryck s. 19.  

Ett värdefullt arbetssätt är att iaktta, 

teori och tillämpning och i ett sådant 

arbetssätt spelar läraren en aktiv roll 

s. 55.  

Ensidig katederundervisning utesluts 

s. 56. 

Det är angeläget att bygga undervisningen på 

vissa övergripande perspektiv: historiskt, 

internationellt och etiskt perspektiv samt på 

miljöperspektiv s. 9-10. 

Eleverna ska erbjudas strukturerad undervisning 

under lärares ledning, i såväl helklass som 

enskilt. Läraren ska sträva efter att i 

undervisningen balansera och integrera 

kunskaper i sina olika former s. 13.  

 

Lika för läroplanerna är att arbetet i skolan ska utgå från elevernas förutsättningar och eleverna ska 

vara delaktiga i planeringen av undervisningen. Båda läroplanerna skriver om att ha ett historiskt 

perspektiv som utgångspunkt, men i läroplanen för grundsärskolan 2011 skrivs det även om ett 
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miljöperspektiv samt internationellt och etiskt perspektiv. Läroplanen från 1990 är lite tydligare i 

sina skrivningar på hur undervisningen ska bedrivas genom att utesluta ensidig katederundervisning 

och att läraren ska ha en aktiv roll genom arbetssättet att iaktta, teori och tillämpning. Läroplan för 

grundsärskolan 2011 skriver inte så mycket om vilket arbetssätt som föredras utan att arbetet ska 

utformas så att eleverna får möjligheter, upplevelser och att de ska utveckla olika förmågor.    

 
Kunskaper 
 

 Läroplan för den obligatoriska särskolan 
1990 

Läroplan för grundsärskolan 2011 

Mål- 
nivå 

Särskolan ska ge eleverna insikter i 

livsåskådningsfrågor, de stora samlevnads- 

och överlevnadsfrågorna, internationella 

frågor, naturvetenskap och teknik, 

hushållning med resurser, miljöfrågor 

ekonomiska frågor, arbetslivs- och 

arbetsmarknadsfrågor, kulturfrågor, 

familjefrågor, sexualfrågor, invandrarfrågor, 

lag och rätt, trafikfrågor samt farorna med 

alkohol, narkotika och tobak s. 17. 

Alla elever ska bli medvetna om vikten av att 

hushålla med jordens resurser och om de 

kriser som kan hota världssamhället s. 18 

Vardagskunskaper och vardagsfärdigheter 

ska spela en stor roll i skolan s.37. 

Skolan ska förmedla de mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver s. 

9. 

För eleverna är det nödvändigt att 

utveckla sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ s. 9. 

Eleverna ska utveckla ett 

förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap s. 9. 

Hälso- och livsstilsfrågor ska 

uppmärksammas s. 10. 

Skolans mål är att eleverna visar 

respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv s. 12. 

Regel- 
nivå  

Träning och systematisk utveckling av de 

grundläggande kommunikationsfärdigheterna 

samt tala, läsa, skriva och räkna måste vara 

centralt i skolarbetet s. 18. 

Eleverna bör få kunskap om 

naturvetenskapens roll för utveckling av vårt 

nuvarande samhälle och vår levnadsstandard 

genom ett historiskt perspektiv s. 18 

Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara 

inslag i skolans verksamhet s. 10. 
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Alla ämnen ansvarar för att förverkliga de 

kulturpolitiska uppgifterna s. 32. 

Verksam- 
hets- 
nivå  

Arbetsområden ska väljas som engagerar och 

intresserar eleverna s. 17 

Eleverna ska få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva s. 9. 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla 

elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen s. 9. 

 

 
Under rubriken kunskaper och mål i Läroplan för grundsärskolan 2011 punktas det dessutom upp 

vad skolan ska ansvara för vad varje elev ska kunna efter genomgången grundsärskola, inriktning 

träningsskola. Det står bl.a. att eleven ska kunna använda det svenska språket för att kommunicera 

på ett nyanserat sätt och kunna använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet. Det står även 

att eleven ska ha fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar i skolan och samhället. Denna typ av mål med formuleringar som att 

eleven kan/eleven har fått kunskaper efter genomgången grundsärskola skiljer sig från 

formuleringar i läroplanen från 1990 som skriver om insikter. I läroplanen från 2011 tas hälsa, 

källkritik och entreprenörskap upp vilket inte görs i Läroplan för den obligatoriska särskolan 1990 

som däremot skriver om arbetsområden ska väljas som engagerar och intresserar eleverna. Båda 

läroplanerna är inne på miljömedvetenheten och skriver om bl.a. att hushålla med resurser och visa 

respekt för miljön.      
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Diskussion  
Nedan diskuteras resultatet från varje tema med utgångspunkt i läroplansteorin. Då syftet med 

studien är att undersöka de synliga koderna i läroplanerna görs analysen med hänsyn till dessa. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning utifrån syfte och frågeställning.   

 

Elever i behov av särskilt stöd 
Båda läroplanerna skriver om att stödja elever i behov av särskilt stöd men i Läroplan för den 

obligatoriska särskolan är det en skarpare formulering i form av att skolan har ett särskilt ansvar. 

Läroplan för grundsärskolan 2011 är dock tydlig med att ansvaret gäller alla som arbetar i skolan. 

Den bryter även ner ansvaret till läraren vad gäller anpassning av resursfördelning och stödåtgärder 

då det är lärarens värdering som till grund. Dessutom beskrivs lärarens roll i form av att ta hänsyn 

till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. En konkretisering som 

saknas i Läroplan för den obligatoriska särskolan där skrivningarna har en mer allmän form. Men 

däremot så skrivs det om specialpedagogens roll då denne ska delta i planering och finnas 

tillgänglig för direkt stöd till den enskilde eleven samt för information och handledning till skolans 

personal.  

 

I läroplan för den obligatoriska särskolan går det, enligt mig, att spåra en rationell läroplanskod. Då 

det i målnivån finns skrivning som sätter individens lärande i centrum. Detta genom att innehåll och 

arbetssätt måste främja elevens utveckling inom alla områden, såväl känslomässig som social 

utveckling och begåvningsutveckling. Men samtidigt ska eleverna ges kunskaper och färdigheter för 

att kunna påverka sin egen situation vilket kan härledas till en demokratisk läroplanskod där det är 

centralt med kommunikativ frihet och möjligheten att göra sina synpunkter hörda. I Läroplan för 

grundsärskolan 2011 finns skrivningar att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande och samtidigt stimulera, handleda och ge särskilt stöd till 

elever som har svårigheter. Något som, liksom läroplanen från 1990, kan återföras till den rationella 

läroplanskoden, som har sin grund i psykologisk forskning. Den demokratiska läroplanskoden är 

också synlig i Berthéns (2007) forskning. Personalen uppfattar där sitt centrala uppdrag att 

förbereda eleverna inför ett vuxenliv och ett samhällsdeltagande.  

 

Nära kontakt med föräldrar är ett måste för framgångsrika insatser kring elever med behov av 

särskilt stöd är något som uttrycks i Läroplan för den obligatoriska särskolan men inget som tas upp 

i Läroplan för grundsärskola 2011. Att det inte nämns kan bero på att det finns mer allmänna 

skrivningar som berör kontakten med hemmet utan att specifikt betona elever i behov av särskilt 

stöd.  
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Skola och hem 
Båda läroplanerna har skrivningar om att skolan ska vara ett stöd för hemmet när det gäller fostran 

och utveckling vilket innebär ett samarbete med hemmet. Det viktigaste i fostran tillsammans med 

hemmet är att eleverna ska utvecklas till demokratiska och ansvarstagande individer och 

medborgare. I en skrivning i Läroplan för grundsärskolan 2011 står att det gemensamma ansvaret 

för eleverna ska skapa bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling. En 

skrivning som liknar den i Läroplan för den obligatoriska särskolan angående nära kontakt med 

föräldrar för framgångsrika insatser kring elever med behov av särskilt stöd. I Berthéns (2007) 

forskning går det att hitta exempel kring fostran. Även om inte samarbetet mellan skola och hem är 

i fokus så går det att läsa i forskningen att fostransuppdraget ses som huvuduppdraget. I Läroplan 

för den obligatoriska särskolan ges en motivering till varför en tät kontakt mellan skolan och hem är 

nödvändig, att särskoleelever sällan kan förmedla information. Vilket inte nämns i läroplanen från 

2011.  

 

Utifrån att skola och hem tillsammans ska fostra eleverna till demokratiska medborgare skulle dessa 

skrivningar kunna ges en moralisk läroplan. Visserligen så organiserades den moraliska 

läroplanskoden kring vördnaden för religion och fosterland. Den moralen var maktens värdering då 

och en demokratisk medborgare är maktens önskan nu.      

 

Det förtydligas i Läroplan för grundsärskolan 2011 att det gäller alla som arbetar i skolan att 

samarbeta med elevernas vårdnadshavare för att tillsammans utveckla skolans innehåll och 

verksamhet. I Läroplan för den obligatoriska särskolan förtydligas det istället att skolan ska stödja 

föräldrarna i deras uppgift att fostra men samtidigt ha rätt att förvänta sig att föräldrarna stöder 

skolans arbete.  

 

Genus  
Skrivningarna är relativt lika i båda läroplanerna, men det saknas skrivning under verksamhetsnivå i 

Läroplan för grundsärskolan 2011. Det skulle kunna bero på att det idag är självklart att blanda 

grupper för en allsidig social sammansättning som det skrivs om i Läroplan för den obligatoriska 

särskolan. Samtidigt tror jag att den formuleringen är bredare än att blanda pojkar och flickor vilket 

gör att den inte skulle placerats under rubriken genus som jag gjorde. Det skulle innebära att även 

läroplanen från 1990 saknar skrivning under verksamhetsnivå.  
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Arbetssätt   
Under målnivån finns skrivningar i båda läroplanerna om att eleverna ska ges möjlighet till 

delaktighet i planeringen av undervisningen. Men i Läroplan för den obligatoriska särskolan handlar 

det om att läraren ska göra eleven medveten om vilka insikter eller vilka färdigheter som ska uppnås 

och motivet för en viss kunskap ska klargöras. I Läroplan för grundsärskolan 2011 beskrivs en 

större delaktighet genom att eleven ska delta i planering och utvärdering av undervisning och få 

möjlighet till olika val. Att eleverna ska vara delaktiga är något som Östlund (2012) tittar på i sin 

forskning. Ett perspektiv på delaktighetsbegreppet är tillgänglighet och tydlighet vilket är en central 

utgångspunkt för arbetet i de klasser som Östlund observerat.  

 

Utifrån demokratiska arbetsformer så ska eleven förberedas för att aktivt delta i samhällslivet och 

utveckla förmågan att ta ett personligt ansvar samt utveckla förmågan att utöva inflytande. Till 

skillnad mot tidigare så är det nu läroplanen från 2011 som ger förklaringar och motiv till en 

skrivning. Men Läroplan för den obligatoriska särskolan har även den en skrivning med förklaring i 

anslutning med att elevernas utvecklingsnivå måste vara utgångspunkten i undervisningens 

utformande och grundas på elevernas upplevelser, erfarenheter och förståelse av sammanhang. 

Detta på grund av att en psykisk utvecklingsstörning bl. a. innebär svårigheter att strukturerar 

sinnesintryck. Den rationella läroplanskoden som utgår från att läroplanen bygger på kunskaper 

som är till nytta både för individ och för samhälle lyser igenom ganska tydligt i Läroplan för 

grundsärskolan 2011. Detta genom skrivningarna som förklarar vilka förmågor eleverna ska 

utveckla genom undervisningen samt att eleverna ska förberedas för att aktivt delta i samhällslivet.  

 

Båda läroplanerna förespråkar variation i undervisningen då ensidig katederundervisning ska 

uteslutas i läroplanen från 1990 och läraren ska sträva efter att balansera och integrera kunskaper i 

sina olika former samt erbjuda eleverna undervisning i såväl helklass som enskilt i Läroplan för 

grundsärskolan 2011.  

 

I Läroplan för grundsärskola 2011 finns flera skrivningar om att läraren ska organisera och utforma 

arbetet så att… därefter följer kunskapsrelaterade skrivningar. Inget av detta tas upp i Läroplan för 

den obligatoriska särskolan, däremot skrivs det om att skoldagen ska innehålla tid för avkoppling 

och vila. Dessa skillnader tolkar jag som resultat av förskjutningen från en särskola med habilitering 

i fokus till en mer kunskapsbetonad grundsärskola.      
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Kunskaper  
Liksom i avsnittet ovan syns det tydligt i Läroplan för grundsärskolan 2011 att grundsärskolan har 

blivit mer kunskapsbetonat. Detta genom att det står vad varje elev ska kunna efter genomgången 

grundsärskola. Det tyder på en läroplan som är resultatorienterad och ett resultat av skolifieringen 

av grundsärskolan. I Läroplan för den obligatoriska särskolan skrivs det istället om att ge eleverna 

insikter i övergripande frågor och ämnen.  

 

I Läroplan för grundsärskola 2011 finns några nya frågor och kunskapsområden jämfört med 

Läroplan för den obligatoriska särskolan. Det strå om hälsa, källkritik och entreprenörskap vilka 

kan ses som inslag av samtiden.  

 

Syfte och frågeställningar   
Den tydligaste skillnaden mellan läroplanerna är att Läroplan för grundsärskolan 2011 är mer 

kunskapsbetonad i jämförelse med Läroplan för den obligatoriska särskolan. Utifrån de teman som 

analyserats är läroplanerna relativt lika när det gäller målnivån vilket är rimligt då det handlar om 

den grundläggande människosynen. En syn som knappast förändras under 20 år. Skrivningarna 

skiljer sig åt då Läroplan för den obligatoriska särskolan använder sig av längre texter med 

förklaringar och motiveringar samt i vissa fall beskrivningar. Läroplan för grundsärskola 2011 är 

mer kortfattad och fokuserad. Det går att spåra läroplanskoder i båda läroplaner och då främst den 

rationella och demokratiska läroplanskoden.       

 

Relevans  
Jag är medveten om att relevansen av denna studie är ganska liten då den inte tillfört eller kommit 

med något nytt, däremot tror jag att den kan vara relevant för den enskilde läraren inom särskolan. 

Dessutom har jag gjort en personlig vinst utifrån den kunskap jag tillägnat mig. Detta skulle kunna 

tyckas strida mot vetenskapsrådets åsikter på en forskares ansvar att inte gå egna privata ärenden. 

Men för mig handlar forskning om att sprida kunskap för att belysa ett område som i förlängningen 

kan tillföra och göra något bättre. Det här forskningsförsöket har påföljden att åtminstone en sak 

blivit bättre då jag genom min analys faktiskt upplever mig som en mer kompetent pedagog. 

Dessutom kan jag, den dagen då vi byter läroplan igen, ta fram mina kunskaper kring 

läroplansanalys och tillsammans med mina kollegor analysera den nya läroplanen.  
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