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Abstract 
This research has the purpose to define how intellectual disabilities are being described in the 

curriculum of Swedish upper secondary special school. Discourse analysis is being used as a 

method to understand which conceptions about students with intellectual disabilities that’s 

being created. It’s also being used to show how perspectives on mental disabilities can be 

reflected in the society through the texts of the curriculum. Through the analysis it became 

clear that students in the Swedish upper secondary special school have limited opportunities 

in the future. Intellectual disabilities are being described in a perspective where student’s 

knowledge reaches a top. An identity discourse appears. Medical and Psychological 

discourses are standing out and they puts the difficulties within the students. The students has 

according to the curriculum limited opportunities to reach goals of knowledge due to their 

intellectual disability. The intellectual disability limits the access to many public arenas. The 

students are entitled to support and protection in a rights discourse and an equality discourse. 

Through a civil discourse students are prepared for a future life in the society. A social 

discourse shows that adapted environment creates possibilities. 

Keywords 
Curriculum, Discourse analysis, Intellectual disability, Special education, Upper secondary 

special school 

 

 

 



 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att beskriva hur utvecklingsstörning framställs i gymnasiesärskolans 

läroplan. Diskursanalys används som metod för att ringa in vilka föreställningar som skapas 

om elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur synsätt på intellektuell 

funktionsnedsättning i samhället återspeglas genom läroplanens texter. Genom analysen blev 

det tydligt att gymnasiesärskolans läroplan medverkar till begränsade möjligheter i framtiden 

för eleverna. Intellektuell funktionsnedsättning förmedlas som personlig egenskap där 

kunskapstak finns i en identitetsdiskurs. Medicinsk och psykologisk diskurs blir synliga där 

svårigheterna förläggs inom eleverna. Eleverna på gymnasiesärskolan har enligt läroplanen 

begränsade möjligheter att nå samtliga kunskapsmål på grund av intellektuell 

funktionsnedsättning. Den intellektuella funktionsnedsättningen kan därmed enligt 

gymnasiesärskolans läroplan begränsa tillträdet till flera samhälleliga arenor. Elever på 

gymnasiesärskolan har bland annat rätt till stöd och beskydd inom omsorgsdiskurs och 

delaktighet i jämlikhetsdiskurs. Inom en medborgardiskurs förbereds elever på 

gymnasiesärskolans inför ett framtida liv i samhället. Social samspelsdiskurs förmedlar att 

möjligheter skapas genom anpassad miljö.  

Nyckelord 
Diskursanalys, Gymnasiesärskola, Läroplan, Specialpedagogik, Intellektuell 

funktionsnedsättning. 
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1 Inledning 
När jag utbildade mig till lärare hade jag hela tiden i åtanke att jag i framtiden ville arbeta 

med elever som är i behov av särskilt stöd. Efter min lärarutbildning fortsatte jag att studera 

specialpedagogik. Efter min studietid fick jag anställning inom gymnasiesärskolan och har 

sedan dess arbetat inom verksamheten i mer än tio år. 

Under 2009 startades gymnasiesärskoleutredningen som fick i uppdrag att undersöka och ge 

förslag på nya program och nytt innehåll inom gymnasiesärskolan utifrån likvärdighets-

perspektiv. De nya programstrukturerna skulle till större del harmonisera med gymnasieskolan 

för att bland annat underlätta större samarbete. Gymnasiesärskoleutredningens betänkande 

Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklings-

störning publicerades 2011 (SOU 2011:8). 

Titeln på betänkandet aviserar att möjligheterna för elever på gymnasiesärskolan ska vara 

likvärdiga de möjligheter som elever på gymnasieskolan har. Jag är intresserad av vad som 

karakteriserar beskrivningen av elever och deras lärande i gymnasiesärskolans läroplan 

(2013). Mitt intresse riktar sig mot vilka föreställningar, vilka diskurser, om intellektuell 

funktionsnedsättning som går att finna i gymnasiesärskolans läroplan. 

När jag använder begreppet särskola avses både grundsärskola och gymnasiesärskola. Jag 

använder tidstypiska begrepp i den historiska översikten endast i direkta citat eller när det 

behövs för att beskriva historiska företeelser. Nutida begrepp används i övrig text. Termerna 

intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning används i svensk forskning och debatt     

(Frithiof, 2007). Begreppet utvecklingsstörning överges ofta på grund av att det anger att det 

finns någon form av störning i utvecklingen och det är därmed negativt laddat. Begreppet ut-

vecklingsstörning används generellt inte i min studie, trots att det är den termen som återfinns 

i gymnasiesärskolans styrdokument. Undantag görs dock i beskrivning av skollagen (SFS 

2010:800) eller andra styrdokument, eftersom termen ligger som grund för mottagande i 

särskola. I resultatet används begreppet implicit för text som innehåller underförstådda delar 

som kan utläsas mellan raderna samt begreppet explicit för text som är tydligt uttryckt. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva hur intellektuell funktionsnedsättning framställs, 

explicit och implicit, i läroplanen för gymnasiesärskolan. 

1.1.1 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vilka möjligheter och begränsningar för elever i och efter gymnasiesärskolan 

förmedlas i GySär13? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan Gy11 och GySär13 vad gäller synen på 

eleven? 

 Vilka diskurser om intellektuell funktionsnedsättning synliggörs i GySär13? 
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2 Bakgrund 

Konventionen om barnets rättigheter (UNICEF, 1989) är en utökad del av FN:s konventioner 

om mänskliga rättigheter (FN, 2011) och är ett förtydligande av barns rättigheter. 

Konventionen föregicks av långa överläggningar mellan medlemsländerna (Svenska 

Unescorådet, 2006). Den slår fast att barn är enskilda individer och att de har egna rättigheter. 

Sverige ratificerade konventionen år 1990. 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) anger bland annat att barn i behov av 

särskilt stöd behöver ha tillträde till ordinarie skolor. Deklarationen hänvisar till att skolor 

som främjar inkludering är det mest effektiva sättet att motverka diskriminerande attityder i 

samhället och skapa skolor för alla. Förändringar av organisation och metod som sker i mötet 

med elever i behov av särskilt stöd kan, enligt deklarationen, gagna alla elever i skolan. 

Sverige erkände deklarationen i samband med att den lanserades. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008) anges bland 

annat att staterna ska säkra inkluderande utbildning på alla nivåer. Utbildning ska kunna ske 

på en skola där barnet skulle ha gått om det inte haft funktionsnedsättning. Barn med funk-

tionsnedsättning har, enligt konventionen, rätt att få sin utbildning i en inkluderande miljö 

tillsammans med klasskamrater som inte har funktionsnedsättning och eleverna ska där få det 

stöd som de behöver. Sverige undertecknade konventionen år 2007. 

2.1 Gymnasiesärskolans styrdokument 
Styrdokumenten för gymnasiesärskolan är skollag (SFS 2010:8000), gymnasieförordning 

(SFS 2010:2039), läroplan (Skolverket, 2013) och kommentarmaterial med programmål. 

Texterna fyller olika funktioner, men de ska tillsammans användas som en helhet. Skollagen 

är överordnad de andra skrifterna. Övriga dokument konkretiserar skollagens texter på olika 

sätt.  

Skollagen (SFS 2010:800) anger övergripande för alla elever att skolan ska vila på demo-

kratiska grunder och på de mänskliga rättigheterna. Den ska främja alla elevers utveckling 

och skapa lust till lärande. Hänsyn ska tas till elevers olika behov och skillnader mellan 

elevernas förutsättningar ska så långt som möjligt kompenseras. I skollagen (SFS 2010:800) 

står att elever ska mottas i särskolan om de inte bedöms klara kunskapsmålen inom grund-

skolan eller gymnasieskolan på grund av utvecklingsstörning. Ett mottagande ska föregås av 

utredning där pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk bedömning ska ingå. Hänsyn 

ska tas till alla dessa bedömningar för att mottagande ska kunna göras. 

I skollagen (SFS 2010:800) anges också att gymnasiesärskolan ska verka för social gemen-

skap. Eleverna ska kunna utveckla och praktisera kunskaper både självständigt och 

tillsammans med andra. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara flexibel och den ska möta 

elevernas individuella behov. Utbildningen ska anpassas och ska vara en grund för personlig 

utveckling. Den ska också förbereda för ett aktivt samhällsliv och för ett yrkesliv, men den 

ska även vara förberedelse för fortsatta studier. Gymnasiesärskolan består av individuella och 

nationella program (Skolverket, 2013). Varje program har egna programmål som kompletterar 

läroplanen med innehåll som är specifikt för aktuellt program.  

2.2 Historisk översikt  
Den historiska översikten visar hur olika föreställningar om personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar har avlöst varandra över tid. Detta har haft betydelse för hur dessa 

personer har bemötts och för vilken undervisning de har erbjudits. Det har också haft 
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betydelse för hur utbildningen utvecklats till vad den är idag. Beskrivningen har fokus på ett 

svenskt och nordiskt perspektiv, men de internationella utblickar som görs bekräftar bilden 

som står fram. 

Nilhom (2012) menar att varje läroplan har bakomliggande principer som tillsammans 

genererar en tillfällig läroplanskod skapad genom samhällets aktuella kulturella kontext. 

Enligt Englund (2005) förändras dessa bakomliggande föreställningar i takt med tiden, 

eftersom samhället ständigt förändras. Varje historisk period har sitt rättfärdigande av läro-

planens innehåll, mål och riktlinjer utifrån dess politiska ideologier. En läroplanskod kan 

innefatta olika syn på utbildning för olika sociala grupper och detta kan lösas genom olika 

skolformer. Tideman (2000) beskriver att det gemensamt för alla benämningar som använts 

om intellektuell funktionsnedsättning över tid är att de laddats med negativa uppfattningar 

utifrån tidens ideologi och kultur. Aktuella kategoriseringar ses som mer eller mindre 

självklara och är ett uttryck för sociala och abstrakta konstruktioner. 

Areschoug (2003) beskriver hur det i offentlig debatt i slutet av 1800-talet användes begrepp 

som efterblivenhet, psykisk undermålighet, intellektuell utvecklingshämning och bristande 

förståndsutveckling. I huvudsak var begreppet sinnesslö den officiella benämningen. Andra 

ord och uttryck som vid den tiden ofta användes framkommer i Rappes bok från början av 

1900-talet om undervisning vid sinnesslöskolan (Rappe, 1903). Exempel på benämningar från 

Rappes bok är idioter, abnorma, vanlottade och andesvaga barn. Grunewald (2008) beskriver 

hur Föreningen för sinnesslöa barns vård vid den här tiden verkade för att byta ut termen 

idiot mot sinnesslö, eftersom den senare ansågs mer positivt laddad. Inom det medicinska 

perspektivet fortsatte dock begreppet idiot att användas. Det fanns, enligt Areschoug (2003), 

inga regler eller kriterier för kategoriseras med intellektuell funktionsnedsättning. I en 

kyrkoskrivningsförordning från den här tiden anges att personer skulle klassificeras utifrån 

dåtidens begrepp kring intellektuell funktionsnedsättning om de från barndomen var mindre 

vetande.  

2.2.1 Personer med intellektuell funktionsnedsättning skyddades 

från samhället 
Den allra första organiserade utbildningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

startades år 1866 av Emanuella Carlbeck (Areschoug 2003). Ineland, Molin & Sauer (2009) 

beskriver hur allt fler skolor och uppfostringsanstalter för elever med intellektuell funktions-

nedsättning startades i slutet av 1800-talet. Skolornas uttalade syfte var att ge vård och att 

skydda eleverna från en ondskefull värld. Det var dock långt ifrån alla barn och ungdomar 

med intellektuella funktionsnedsättningar som fick undervisning. Enligt Grunewald (2008) 

fanns också ett syfte som innebar att de skulle göras mer nyttiga för samhället. De skulle bli 

dugliga medborgare. Barn och ungdomar som inte ansågs kunna tillgodogöra sig utbildning 

och därmed inte kunna bli nyttiga för samhället sorterades bort. I Rappes bok framträder att 

dessa barn och ungdomar, som i texten benämns som de lägst stående idioterna, inte ansågs 

vara värda att lägga arbete på (Rappe 1903). I denna kategori hamnade personer som inte 

kunde gå, äta eller prata. Endast barn som ansågs vara mottagliga för någon form av 

undervisning erbjöds utbildning i dåvarande sinnesslöskola. 

Areschoug (2003) anger att kategorin elever med intellektuell funktionsnedsättning vid den 

här tiden omfattade fler personer än de som i nutida officiella texter omfattas av begreppet. 

Beteckningar som fjantig, svagsint, tungsint och enfaldig kunde också gälla som beskrivning 

av personer som då bedömdes vara sinnesslöa. Det var också vanligt förekommande att barn 
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och ungdomar med utländsk bakgrund och barn till fattiga familjer i städernas ytterområden 

pekades ut som personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det betyder att målgruppen 

då på många sätt skilde sig från målgruppen för dagens grund- och gymnasiesärskola. Under 

sent 1800-tal och tidigt 1900-tal klassificerades eleverna som sinnesslöa, eftersom samhället 

definierade dem som onormala och problemskapande.  

När människor namnges, beskrivs och kategoriseras får det konsekvenser för andras handlande 

gentemot dem. Det kan i sin tur påverka de etiketterade personernas syn på sig själva och resultera i 

ett uppträdande i enlighet med kategoriseringens förväntningar (Tideman, 2000, s. 137). 

Undervisningen vid skolorna för elever med intellektuell funktionsnedsättning under sent 

1800-tal bedrevs i anstaltform (Berthén 2007). Det innebar att eleverna bodde och blev under-

visade på samma inrättning. Undervisning för dessa elever utgick från vad vi kallar ett tydligt 

naturvetenskapligt och medicinskt perspektiv, där man ansåg att problematiken helt och hållet 

låg hos eleverna. Verksamheten syftade till att få dem att anpassas till samhället så långt som 

möjligt. Samtidigt som eleverna, enligt Egelund, Haug och Persson (2006), överlag be-

traktades som i stort behov av vård och skydd, fanns också en stor tilltro till utbildning som 

ett sätt att bota det sjuka hos dem. Detta genomfördes i syfte att utbilda eleverna till dugliga 

samhällsmedborgare. 

 

2.2.2 Samhället skyddades från personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 
Enligt Areschoug (2003) och Grunewald (2008) ansågs det inte längre att personer med 

intellektuell funktionsnedsättning skulle skyddas, utan en bit in på 1900-talet var det 

samhället som skulle skyddas från dem. De ansågs vara missanpassade och osociala personer 

som kunde vara möjliga faror för andra. De ansågs också ha impulsiv läggning och ha 

dragning till att göra brottsliga handlingar. Detta förklarades med att de hade bristfällig 

sympati för andra och av de lätt blev manipulerade. Det var i huvudsak fortfarande termen 

sinnesslö som användes när personer med intellektuell funktionsnedsättning omtalades. 

Ineland m.fl. (2009) beskriver hur fokus låg på den enskilde elevens särdrag och avvikande 

utseende. Intelligenstest började användas för att skilja olika begåvningar åt och synen på 

avvikelse förstärktes. Det fanns en rädsla för att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

skulle påverka de övriga eleverna på ett negativt sätt och därmed var segregationen fortsatt 

central, enligt Hjörne och Säljö (2009). De negativa följderna för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning motiverades, enligt Assarson (2009) med att de var nödvändiga för 

kollektivets bästa. Eftersom de inte ansågs ha förmåga att känna av destruktiva handlingar, 

spelade det ingen större roll vad som gjordes mot dem. 

Rasbiologin vid den här tiden stark i stort sett i hela västvärlden. Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning isolerades och steriliserades av tvång i syfte att stoppa arvsanlagen från 

att spridas. De hade tidigare varit en del av kulturen i jordbruksbygden, men nu kom de att 

anses vara farliga. Folket blev rädda och avståndstagande. Med tiden övertygade läkare om att 

barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kunde uppfostras, men att det 

behövde ske på anstalter (Grunewald, 2008).  
 

2.2.3 Skolplikt för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
Areschoug (2003) för fram att det år 1944 infördes obligatorisk skolplikt för barn och 

ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som ansågs vara bildbara. Definitionen av 

begreppet sinnesslö skrevs in i lagstiftningen samma år. Lagstiftningen gällde barn som inte 
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kunde tillgodogöra sig någon undervisning alls i folkskolan på grund av vad som då kallades 

bristande förståndsutveckling. Elever som ansågs behöva gå i hjälpklass klassificerades inte 

vid den här tiden som elever med intellektuell funktionsnedsättning. Författaren menar att det 

dock fanns svårigheter med att dra en gräns mellan elever som kategoriserades som bildbara 

och hjälpklassmässiga. Elever som inte kunde anpassa sig eller möta förväntningarna inom 

skolans organisation riskerade att kategoriseras som elev med intellektuell funktions-

nedsättning i mitten av 1900-talet. Det fanns fortfarande inga tydliga gränser för olika grader 

av funktionsnedsättning, utan det var behovet av omsorg som till stor del styrde placeringen 

av eleverna. Definitionen av intellektuell funktionsnedsättning handlade vid den här tiden 

fortfarande om utseende samt om oönskade och problematiska egenskaper och beteenden så 

som exempelvis hetsigt temperament, ohämmade drifter och svagt sinne.  

Berthén (2007) beskriver att det psykologiska perspektivet hade gjort sitt inträde i skolan och 

att det medicinska synsättet inte längre var det allenarådande. Man ansåg nu att även de 

eleverna som då kallades obildbara skulle ges möjligheter till utveckling. Särskolan hade 

börjat närma sig grundskolan, men ännu hade särskolan ingen läroplan. Synen på eleverna 

hade börjat förändrats och man ansåg att fler elever var utvecklingsbara. Det blev viktigt med 

likvärdighet för alla människor inför lagen och ingen skulle behöva leva i utanförskap. Alla 

barn och ungdomar oavsett intellektuell funktionsnedsättning gavs rätt till skola och 

utbildning från år 1967 (SFS 1967:940). 

Debatten kring de mänskliga rättigheterna gällande personer med intellektuell funktions-

nedsättning tog fart under 1960-talet, enligt Tardif-Williams, Trent-Kratz & Donato (2007). 

Undervisningen hade normalisering som syfte och integrering i samhället blev ett viktigt mål. 

Areschoug (2003) lyfter fram att den officiella benämningen sinnesslö ändrades i lag-

stiftningen till psykiskt efterbliven år 1954 och kom år 1967 att ändras igen till psykisk 

utvecklingsstörning. Definitionen av grundades dock fortfarande i individens behov av vård 

och omsorg.  

 

2.2.4 Från omsorg till utbildning 
Det hade blivit viktigt med yrkesutbildning i Sverige under 1960-talet, enligt Grunewald 

(2008). År 1965 startades den första kursen på folkhögskola för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Riktlinjer för yrkesundervisning på internatskolor kom dock först 1968 

då den första läroplanen för särskolan utgavs (SOU 2011:8). Grunewald (2008) påpekar att 

det dock dröjde till 1970-talet innan man började diskutera särskolan utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv. Man började då diskutera hur särskolans undervisning skulle vila på kunskap i 

stället för på omsorg. År 1973 utgavs den första läroplanen för särskolan som gällde grund-

särskolan och yrkessärskolan (Skolverket, 2011). År 1985 trädde den nya omsorgslagen i kraft 

(SFS 1985:568) och i samband med det började i stället skollagen gälla för särskolan (SFS 

1985:1100). Särskolans läroplan kom att gälla för yrkessärskolan fram till 1994 då gymnasie-

särskolan fick nytt namn och ny läroplan (Skolverket, 2013). År 1994 introducerades en 

gemensam läroplan för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994). Här framträdde ett 

tydligt inkluderande perspektiv för första gången (Skolverket, 2013).  

År 1995 tillsatte staten en kommitté (SOU 1998:66) som bland annat skulle undersöka var 

ansvaret skulle ligga för vård och utbildning för elever med funktionsnedsättning samt vilka 

som skulle stå för kostnaderna. Kommitténs betänkande kom år 1998 och där beskrivs elever 

med intellektuell funktionsnedsättning i tre nivåer utifrån deras graden av deras 
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funktionsnedsättning. Kommittén problematiserade att särskolan var en egen skolform, 

eftersom det bland annat medförde risk för utanförskap med färre framtida möjligheter. 

Mineur (2013) beskriver att regeringen gav Carlbeck-kommittén år 2001 uppdraget att bland 

annat utreda om särskolan skulle finnas kvar som egen skolform. Ett år senare kom ett 

tilläggsdirektiv som innefattade att ingen utredning skulle göras om huruvida särskolan skulle 

läggas ner eller inte. Carlbeck-kommittén skulle i stället föreslå nya riktlinjer gällande utbild-

ningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. År 2003 lämnade gymnasie-

särskoleutredningen ett delbetänkande (SOU 2003:35) som bland annat påpekade att 

skillnaderna mellan olika skolformer var särskiljande och ojämlika. År 2004 kom slut-

betänkandet (SOU 2004:98) som bland annat innehöll förslag på lagändringar, striktare regler 

för rätt till särskola och förhöjd kvalitet på utbildningen. Det föreslogs också att begreppet 

utvecklingsstörd skulle tas ut ur styrdokumenten. Särskolans namn föreslogs övergå till 

grundsärskola och gymnasiesärskola, men utredningen poängterade att begreppet särskola inte 

var optimalt. Förslagen på ändringarna i skollagen syftade till att göra lagtexterna mer rättvisa 

och göra dem så lika som möjligt för alla. En samverkan mellan olika skolformer var viktig 

för att i framtiden kunna avgöra om behovet av skilda skolformer fanns kvar (SOU 2004:98). 

”En skola för alla” skulle inbegripa särskolans elever i ett tydligare demokratiskt perspektiv. I 

utredningens två betänkanden blir inkluderings-perspektivet och samarbetet med andra 

skolformer förtydligat (SOU 2003:35, 2004:98). 

År 2009 tillsattes en ny gymnasiesärskoleutredning med uppdrag att föreslå hur gymnasie-

särskolan skulle se ut i framtiden. Förslagen skulle bland annat vara anpassade efter 

gymnasieskolans nya struktur, men de skulle samtidigt kunna anpassas individuellt. 

Utredningen skulle också analysera olika konsekvenser som förslagen kunde få samt bedöma 

om nya regler behövdes för antagning till gymnasiesärskolan, eftersom elevantalet på senare 

år hade ökat markant på gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskoleutredningens betänkande 

innehöll både överväganden och förslag (SOU 2011:8). Förslagen bekräftade till stor del den 

tidigare Carlbeck-kommitténs betänkanden. Målen var bland annat att förändra de brister som 

upptäckts, öka flexibiliteten med mer samverkan mellan skolformerna samt ge eleverna fler 

valmöjligheter (Mineur 2013). 

En ny skollag trädde i kraft år 2010 (SFS 2010:800) i Sverige som bland annat innebar 

förändringar kring mottagandet i särskola. Avsikten med förändringen var att fastställa om det 

är intellektuell funktionsnedsättning som påverkar när en elev inte bedöms ha möjligheter att 

nå kunskapsmålen (Mineur 2013). En utredning med helhetsbedömning måste föregå 

mottagande i grundsär- eller gymnasiesärskolan och där ska ingå pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning (SFS 2010:800). När gymnasiesärskolans nya läroplan 

trädde i kraft år 2013 (Skolverket, 2013) lyftes den ut från gymnasieskolans nya läroplan 

(Skolverket, 2011)). Därmed betonades att gymnasiesärskolan är en egen skolform. Stort 

fokus ligger dock på samarbete med andra skolformer och då främst med Gymnasieskolan 

(Skolverket, 2013).  
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3 Forsknings- och litteraturöversikt 
Nilholm (2012) beskriver hur det i skolan ofta finns traditioner som innebär att svårigheter 

hos eleven individualiseras. Orsaken till elevens skolproblem anses ofta vara individuella 

brister eller dåliga hemförhållanden. Detta bristperspektiv grundas ofta på vetenskaplig forsk-

ning i medicin eller psykologi och är ett tydligt uttryck för perspektivet är diagnoser. I ett ex-

empel från Tyskland visar Pfahl & Powell (2011) hur elever med inlärningssvårigheter kate-

goriseras och segregeras utifrån en diskurs som bland annat är skapad genom ett diagnostice-

rande psykologiskt perspektiv. I ett historiskt perspektiv blir det genom författarnas textanalys 

tydligt hur diskursen växt fram under 1900-talet och hur den fortfarande till stor del är norm-

givande i Tysklands utbildningssystem. 

Genom sin studie visar Morin, Rivard, Crocker, Boursier & Caron (2013) att kön, ålder och 

utbildning är avgörande för vilka attityder den vuxna allmänheten har till personer med 

utvecklingsstörning, enligt en studie från Canada. Vuxna som kontinuerligt träffade andra 

personer med intellektuell funktionsnedsättning och som hade kunskap om funktions-

nedsättning hade de mest positiva attityderna. De vuxna som hade mest negativa attityder till 

personer med intellektuell funktionsnedsättning var äldre personer över 60 år, lågutbildade 

personer samt vuxna som inte alls mötte andra personer med intellektuell 

funktionsnedsättning i sin vardag. 

Demokrati och mänskliga rättigheter är beroende av varandra, enligt Hägglund, Quennerstedt 

och Thelander (2013), eftersom det ena inte finns utan det andra. Rättigheterna för personer 

med funktionsnedsättning blev förtydligade genom FN:s konvention år 2008 (FN, 2008). 

Därmed bekräftades att personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till anpassat 

stöd och service i sin utbildning. Utbildningen ska vara diskrimineringsfri och ske på lika 

villkor. Flatman Watson (2009) visar i sin studie från Tyskland att historiska strukturer 

fortfarande kvarstår i samhället. Dessa bildar en barriär som diskriminerar och motarbetar att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning blir inkluderade i det ordinarie 

utbildningssystemet. Avvikande och störande beteende kan vara en anledning till segregering, 

enligt Persson (2008). Han menar att avskiljning bland annat har varit ett resultat av alltför 

begränsade utgångspunkter. Specialpedagogiskt tänkande har haft för stort fokus på avvikande 

diagnoser och andra individrelaterade orsaker. 

Hur barns rättigheter i utbildning skapas genom svensk politik har undersökts av 

Quennerstedt (2010). Två av aspekterna på utbildningsrätten för elever med funktions-

nedsättning handlar om att ha rätt till stöd samt att inte bli diskriminerade. De har rätt till 

samma möjligheter som andra barn att nå kunskapsmålen och de har rätt att bli inkluderade i 

skolan så långt det är möjligt. När elever med funktionsnedsättning inte ges samma möjlig-

heter till god utbildning som andra kränks deras rätt till lika värde. Persson och Persson 

(2012) menar att särskiljning av olika elever utifrån deras kunskapsnivå har visat sig ha flera 

negativa konsekvenser för dem som ligger lägst i nivåskalan. Deras självkänsla och motiva-

tion påverkas negativt och lärare har tendens att dessutom ha lägre förväntningar på deras 

resultat. 

3.1 Skolgång för ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning  

Differentiering har länge funnits med i skolans organisation, menar Hjörne och Säljö (2009). 

Barn som inte passat in i skolans struktur har på olika sätt sorterats ut under olika tider. Detta 
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pågår fortfarande under olika former än idag. Olika sorters mätningar görs och diagnoser 

ställs fortfarande utifrån psykologiskt eller medicinskt perspektiv. Funktionsnedsättningars 

beteckningar som kategoriserar individers enskilda förmågor har ofta en benägenhet att bli 

självuppfyllande.  

Enligt Tideman (2000) beror inskrivningen i särskolan officiellt på en önskan om att stödja 

och hjälpa elevens utveckling på bästa sätt. Tillgången på resurser och skolans ansvar att 

kontrollera det onormala och avvikande är dock de vanliga inofficiella anledningarna som 

förekommer. Kategoriseringen av elever med intellektuell funktionsnedsättning har långa 

traditioner, men under 1900-talet har den visat sig bli allt mer utvecklad och förfinad. I en 

studie påvisas exempelvis av Flatman Watson (2009) hur elever med intellektuell funktions-

nedsättning idag många gånger blir diskriminerade genom att inte bli inskrivna i Irlands 

ordinarie utbildningssystem. Rektorer hävdar där återkommande att eleverna inte kan tas emot 

bland annat på grund av att lärare saknar den specialpedagogiska kompetensen och att an-

passat stöd saknas. Detta står i tydlig kontrast till de rättigheter som personer med funktions-

nedsättning har enligt FN:s konvention (FN, 2008). 

Szönyi (2005) visar genom sin studie hur ungdomar som får sin utbildning inom gymnasie-

särskolan uppfattar skolformen både som möjlighet till delaktighet och som begränsning. 

Delaktighet upplevs som en vi-känsla inom gruppen, medan begränsningen upplevs som ett 

utanförskap gentemot den övriga skolan. Eleverna i studien betraktade sin skolgång utifrån 

negativa föreställningar. De funderade mycket på om andra personer utifrån såg på dem. Ett 

tydligt mål för dem var att betraktas som normal och vanlig. Mehan (2012) skriver att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning når fördelar inom omsorgen genom att 

identifiera sig som personer med funktionsnedsättning i ett medicinskt perspektiv, men de kan 

också välja att smälta in i samhället för att undvika diskriminering och stigmatisering. 

I sin studie beskriver Mineur (2013) hur elever på gymnasiesärskolan ser vissa fördelar med 

sin utbildning. De upplever dock ofta samtidigt sin skolgång som en nackdel inför framtiden. 

De ser det som negativt både vad gäller påverkan på relationer och möjligheter i samhällsliv 

och arbetsliv. Det finns därmed, enligt författaren, en högre risk för utanförskap för elever 

som fått utbildning inom gymnasiesärskolan. Tardif-Williams m.fl. (2007) beskriver hur 

elever med intellektuell funktionsnedsättning länge har blivit segregerade i skolan. Eleverna 

fortsätter idag att nekas likvärdiga möjligheter som deras skolkamrater har i utbildningen. 

Tillhörigheten till gymnasiesärskolans skolform innebär att svårigheter och hinder både 

reduceras och konstrueras, enligt Mineur (2013). Anpassningar som görs inom gymnasie-

särskolan kan ses som en mänsklig rättighet, eftersom de är en förutsättning för att minska 

elevernas hinder och därmed göra samhället mer tillgängligt. Anpassningarna har dock visat 

sig leda till svårigheter i samspelet med andra i och med att tillhörigheten i gymnasiesärskolan 

markerar ett utanförskap gentemot andra elever på gymnasieskolan, enligt författaren. Hon 

menar att för elever på gymnasiesärskolan bekräftas detta ofta genom upplevelser i mötet med 

andra. Molin (2004) konstaterar att elever på gymnasiesärskolan ofta lever i motstridiga roller. 

Fokus på delaktighet ligger inom den framtida minoritetsgruppen utifrån omsorgsbehovet. 

Här finns den formella tillhörigheten. Den informella tillhörigheten fokuserar däremot världen 

utanför gymnasiesärskolan. Normalisering och utveckling mot att kunna vara en vanlig 

samhällsmedborgare har visat sig vara viktigt för eleverna. 

Inkluderande utbildning skapar mer positiva attityder gentemot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning från deras klasskamrater, enligt Tardif-Williams m.fl. (2007). Det är 
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därmed en form av diskriminering när personer med intellektuell funktionsnedsättning 

placeras i segregerande skolmiljö och de inte har samma möjligheter till personlig och social 

utveckling som personer utan intellektuell funktionsnedsättning. Författarna menar att social 

orättvisa skapas mot elever när de inte får en utbildning i mångfald som kan förbereda dem 

inför en framtid i ett globalt samhälle som präglas av olikheter. Mineur (2013) riktar kritik 

utifrån sin studie mot särskolan som egen skolform. Hon menar att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning blir särbehandlade. Elevernas erfarenheter visar i hennes studie att de 

ofta upplever ett utanförskap i särskolan. 

3.2 Möjligheter för ungdomar efter gymnasiesärskolan 
Molin (2008) har visat att elever som avslutat sin utbildning på gymnasiesärskolan söker och 

utvecklar strategier för att hantera sina olika tillhörigheter. En del ungdomar känner sig trygga 

i traditionell omsorg och är nöjda med den identiteten i sitt framtida vuxenliv. För dessa 

ungdomar tycks det avvikande bli en sorts normalitet inom minoritetsgruppen. Andra 

ungdomar har många gånger som mål att få bli vanlig vuxen med nya normala tillhörigheter 

som inte baseras på sociala avvikelser eller på stödinsatser. Vissa ungdomar finner en strategi 

i att spela olika roller beroende på vilken social kontext de befinner sig i. Det har, enligt 

författaren, visat sig ofta handla om olika identiteteter i form av vara mottagare av trygg och 

traditionell omsorg och samtidigt vara vanlig ung vuxen samhällsmedborgare. Dessa vitt 

skilda roller är dock svåra att förena för många ungdomar som ofta strävar efter att bli fria 

från sin gamla identitet som särskoleelev. De splittrade rollerna hanteras olika beroende på 

vilken miljö eleven befinner sig i. De förlikar sig med omsorgen i vissa sammanhang och 

söker anseende och status i andra.  

Tre förhållningssätt för hur ungdomar inför framtiden hanterar sin identitet som elev med 

utvecklingsstörning har visats av Sznöyi (2005). Ett förhållningssätt för ungdomarna handlar 

om att genom omsorg upprätthålla en känsla av vanlighet. Ett annat innebär att hålla fokus 

och sträva efter att undvika sammanhang som innebär olika former av avvikelser. Ett tredje 

förhållningssätt handlar om att ha fokus framåt i tiden och se sig själv som avvikande endast 

under utbildningstiden. När gymnasiesärskolan avslutas upplever eleverna att också själva 

avvikelsen upphör. Enligt författaren fanns tanken på framtiden nära förestående för eleverna 

på gymnasiesärskolan. Deras självbild låg till grund för hur de såg sig själva efter avslutad 

skolgång. 

Fram till senare år har personer med intellektuell funktionsnedsättning nekats tillträde till 

många eftergymnasiala utbildningar, enligt Kleinert, Jones, Sheppard-Jones, Harp och 

Harrison (2012). Författarna drar slutsatser utifrån sin studie som handlar om att låga för-

väntningar länge har funnits på att studenter med intellektuell funktionsnedsättning ska 

fortsätta med studier efter gymnasiet. Studenter som gått eftergymnasial utbildning i USA har 

exempelvis i särskilda studieprogram fått specialpedagogiskt stöd som service. Studenternas 

mål visade sig likna övriga studenters, nämligen att få ett jobb efter sina studier, bli 

självständiga, få vänner och kunna delta i sociala aktiviteter under studietiden. 

Ryan (2014) beskriver ett annat studieprojekt på universitet i USA som innefattar personligt 

utformade program med inriktning som bestämts utifrån individens intressen och förut-

sättningar. Varje student fick personligt utarbetat stöd för att högskolestudierna skulle bli en 

positiv upplevelse. Utbildningen innefattade både teoretiska och sociala delar med fokus på 

att studenterna skulle bli anställningsbara. Förberedelse görs därmed för att få bättre förut-

sättningar till ett självständigt arbetsliv. Utvärdering av projektet visade att studenternas 
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tillgång till digitala hjälpmedel gynnade lärandet och bidrog till större sociala möjligheter. Det 

blev, enligt författaren, tydligt att studenter med intellektuell funktionsnedsättning behöver 

individuellt utformade utbildningsprogram och kurserna behöver kopplas till konkreta och 

individuella anställningsmål.  

Under fyra år genomfördes Hälsoinspiratörsprojektet för studenter med intellektuell 

funktionsnedsättning på Högskolan i Gävle. Det var Nationella Samverkansgruppen (2014) 

som ansvarade för projektet som pågick under åren 2011-2014. Syftet med projektet var bland 

annat att utveckla och starta ett högskoleprogram för personer med intellektuell funktions-

nedsättning för att bidra till högre grad av inkludering. Projektets rapport definieras inte som 

forskningsrapport, men innehållet redovisar intressanta fenomen och slutsatser som är 

relevanta för denna studie. En slutsats som görs är att många personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som inte har högskolebehörighet ändå ofta har stora möjligheter att klara 

en högskoleutbildning. Möjligheterna ökar med stöd och förberedelse. Rapporten påvisar att 

detta bland annat skulle kunna ske genom en övergångsutbildning efter gymnasiesärskolan 

med inriktning att träna förmågor som behövs för att klara en utbildning på högskola 

(Nationella Samverkansgruppen, 2014).  

Enligt Kleinert m.fl. (2012) är de största hindren för gemensamma kurser på högskola är 

attityder och förutfattade meningar kring förväntningar på studenternas möjligheter att bidra 

till kollegiala miljön. Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ses som 

fullödiga kurskamrater. Mentorer bland kurskamraterna spelar en viktig roll som stöd. För-

fattarnas studie visade att den sociala aspekten är viktigare för studenternas utveckling mot 

självständighet än akademiska kunskaper. Genom meningsfullt deltagande i sociala aktiviteter 

utvecklade studenternas förmågor för problemlösning och socialt samspel. Ryan (2014) 

föreslår stödåtgärder som förlängd tid för att genomföra uppgifter, läs- och skrivstöd samt 

regelbundna träffar med kursansvarig. Kleinert m.fl. (2012) menar att högskolestudier för 

personer med funktionsnedsättning skulle kunna medföra att gamla barriärer för samspel och 

samarbete sänks och att synen på olikheter blir mer positiv.  

Enligt Tardif-Williams m.fl. (2007) är individualism och tävlan högt värderat i en ökad global 

värld med ekonomier som konkurrerar med varandra. De menar att detta troligen stärker 

motståndet mot inkluderande skolmiljö. Utbildningssystemet ska skapa kompetenta med-

borgare, så att en stat ska kunna konkurrera med andra ekonomier internationellt. Enligt 

författarna skulle detta kunna innebära att intoleransen ökar mot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, eftersom de upplevs vara ett hot mot klasskamraternas framgång eller 

mot landets ekonomiska position.  

En inkluderande skola har, enligt Tardif-Williams m.fl. (2007) visat sig gynna elever med 

intellektuell funktionsnedsättning både socialt och akademiskt. Eleverna får större känsla av 

tillhörighet, får större social kompetens och får fler kamrater samt når högre kunskapsmål. 

Kleinert m.fl. (2012) pekar också på flera fördelar med högskolestudier för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det är mer sannolikt att de får avlönade jobb och att de får 

högre lön än personer med intellektuell funktionsnedsättning som inte studerat vidare. Det har 

också visat sig att deras välbefinnande, personliga utveckling och känsla av social inkludering 

ökade. 

 

  



 

11 

 

4 Teoretisk utgångspunkt - Diskurs 
Begreppet diskurs är en svårfångad term, enligt Cohen, Manion & Morrison (2011). Den indi-

kerar vad text bär för mening för att skapa kunskap som påverkar beteende. Diskurs används 

som ett perspektiv för att se på verkligheten. Detta sker bland annat genom textens makt inom 

en kultur eller i en institution. En diskurs är som ”ett system som producerar en uppsättning 

utsagor och praktiker som genom att etablera sig institutionellt kan framställa sig som mer 

eller mindre normala (Neumann, 2003, s. 157)”. Cohen m.fl. (2011) anger att diskurser skapas 

genom olika åsikter och hur samhället, innehavande av liknande åsikter och ideal, legitimerar 

dem. Verkligheten betraktas som en social konstruktion, enligt dem.  

Diskursanalyser kan, enligt Cohen m.fl. (2011), visa hur makt verkar och den kan både utma-

nas och förstärkas genom diskurser. I en text kan flera olika diskurser ingå och för att finna 

dem behöver man förstå i vilken social kontext texten befinner sig. Neumann (2003) menar att 

ingen diskurs är helt fristående och helt oberoende av andra diskurser. Avgränsningen beror på 

vilket sammanhang och vilken betydelse den ges av de som använder den. En diskurs är på-

verkad av det förflutna. Förståelse av historien måste finnas för att avgränsning av materialet 

ska kunna ske. Det behövs också för nå förståelse av diskursen som ska analyseras. Börjesson 

och Palmblad (2007) påpekar att det kan vara en effektiv metod att få överblick av en längre 

tidsperiod och se hur det som idag är taget för givet har förändrats över tid. Detta ger inblick i 

hur diskurser skapas och förändras, menar de. 

En diskurs är, enligt Jørgensen och Phillips (2000), invävd i det sociala samhället och diskur-

sens specifika praktik bestäms utifrån den sociala praktik som diskursen har del av. Repstad 

(2007) skriver att diskurser speglar förhållanden i samhället och att de både skapar och upp-

rätthåller dem. I en särskild miljö bekräftas därmed det som anses vara det normala och van-

liga eller det problematiska och främmande av en allmänt vedertagen diskurs.  

 

4.1 Diskursanalys som teoretiskt perspektiv 
Möllerström och Stenberg (2014) skriver att diskursanalys innebär att skapa förståelse för hur 

föreställningar konstrueras. Genomförande av diskursanalyser bidrar till förståelse av hur fö-

reställningar om verkligheten skapas och vilka konsekvenser det får för hur människor uppfat-

tar sin omvärld. Språket utgör delvis en grund för verklighetsuppfattningen och det är en del 

av den makt som skapar verkligheten. Det har del i de antaganden som ligger till grund den 

praktiska tillämpningen av verkligheten som till följd av detta uppstår. Varje tidsperiod har 

sina tankestrukturer som styr vad som är möjligt att tänka och säga. Nunkoosing och Haydon-

Laurelut (2011) menar att en diskurs visar en verklighet på en särskild plats och i en särskild 

tid och att huvudsyftet med diskursanalys är att undersöka hur texter är en del av det sam-

hället. Diskursanalys har som syfte att förstå hur språk används för att hantera identiteter och 

för att rättfärdiga åtgärder. 

Diskursanalyser kan, enligt Repstad (2007) ha ett kritiskt fokus med syfte att avslöja hur olika 

ställningstaganden tas för givna i samhället och hur de förstärks genom en diskurs. Det 

medför att forskaren kan klandras för att endast utgå för starkt ifrån sina egna teoretiska 

grunder. Cohen m.fl. (2011) uttrycker att forskare ofta är en del av det samhälle, med samma 

normer och värderingar, som analyseras. Det kan skapa problem och analysresultatet kan säga 

lika mycket om forskaren som om texten som analyserats. Börjesson och Palmblad (2007) 

väcker frågan om kontext och om vems kontext som står i fokus i diskursanalys. De menar att 

detta är avgörande för analysen. 
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Möllerström och Stenberg (2014) menar att det finns en kritisk sida hos diskursanalys. Den 

handlar om att ha fokus på att montera ner och utmana för givet tagna sanningar och fenomen 

i samhället. Syftet med diskursanalys är att ta reda på hur sanningsskapandet går till och det är 

alltså inte intressant att ta reda på om en föreställning är sann. En möjlig väg i analysen kan 

därför vara att leta efter sådant som utelämnas för att förstå varför det valts bort.  

 

4.2 Tidigare forskning: Diskurser kring intellektuell 
funktionsnedsättning 
Hur elever beskrivs beror på tidsenliga och rådande diskurser inom bland annat skolans styr-

dokument, enligt Frithiof (2007) och Assarson (2009). Elever med intellektuell funktionsned-

sättning har i olika tider beskrivits på olika sätt. Innehållet tolkas och förmedlar olika synsätt 

beroende på vilket uttryckssätt som används. Uttrycken en elev med behov av stöd eller en 

elev i behov av stöd ger olika signaler om var problemen ligger. Det ger signaler om att svå-

righeterna finns inom eleven eller i omgivningen. Begreppet utvecklingsstörning aviserar att 

det är i någon form av störning som avvikelsen ligger.  

Frithiof (2007) skriver att ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning anses ha få 

möjligheter att nå målen för gymnasieskolans kurser och att de därmed har halkat efter i för-

hållande till andra ungdomar. Författaren menar att detta kan kopplas till begreppet efterblivna 

som personer med intellektuell funktionsnedsättning kallades för bara ett femtiotal år sedan. 

Eleverna har halkat efter och har därmed behov av att gå utanför gymnasieskolan och istället 

gå på gymnasiesärskolan. Begrepp ”anknyter till en rådande syn på människa, samhälle och 

kunskap. En individs utveckling jämförs med andras och bör dessutom följa ett visst, normalt 

mönster (Frithiof, 2007, s. 21)”. 

Ett konstruerande av diskurser kring intellektuell funktionsnedsättning är beskrivningar som i 

en tidsperiod ses som sanningar i samhället (Ineland m.fl. 2009). Det är samspelet med andra 

människor som skapar innebörden av begrepp som exempelvis beskriver funktions-

nedsättning. Hur människor definieras utgår från vad som är normalt och intellektuell 

funktionsnedsättning kan ses som kategorisering av både uppförande och begåvning i 

förhållande till det normala. Här blir medicinskt perspektiv centralt. När samhället ämnar 

genom social omsorg och ekonomiskt stöd ge personer med intellektuell funktionsnedsättning 

en så jämlik levnadsstandard som möjligt skapas andra förutsättningar. Här ses 

funktionsnedsättningen som en svårighet utifrån hur miljön ser ut (Ineland m.fl. 2009). 

Utifrån ett identitetsperspektiv kan intellektuell funktionsnedsättning, enligt Ineland m.fl. 

(2009), också ses som en positiv gemenskap. Funktionsnedsättningen blir i gemenskapen 

inget avvikande utan kan upplevas som naturlig del av samhället i en minoritetsgrupp med 

rättigheter inom vård och omsorg. Identiteten hos en person med intellektuell funktions-

nedsättning kan dock vara stigmatiserande, eftersom funktionsnedsättningen är en konstruk-

tion av hur andra tänker. Funktionsnedsättningen blir, enligt författarna, en slags stämpling 

som också påverkar hur det egna jaget uppfattas, vilket i sin tur medför ett nedsättande 

stigma. Författarna menar att stämplingen formar personen med intellektuell funktions-

nedsättning och att den därmed innebär en slags självuppfyllande profetia. Mottagande av 

samhällets insatser och stöd förstärker bilden som avvikande. 

Jingree & Finlay (2011) beskriver en diskursiv studie där personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kliver in i olika identiteter utifrån vad de vill uppnå med ett klagomål till 

servicepersonal. Jag-bilder skapas utifrån olika kontext. Personerna tog på sig olika roller som 
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behövande i beroendeställning eller som kunniga och insiktsfulla utifrån sina mål. 

Nunkoosing och Haydon-Laurelut (2011) skriver att begrepp kring intellektuell funktions-

nedsättning alltså är skapade genom flera diskurser som inte endast återfinns inom skola och 

utbildning. De har exempelvis även konstruerats bland annat i det sammanhang som grupp-

bostäder utgör. Boendepersonal har i uppgift att ge personer med intellektuell funktions-

nedsättning möjligheter till vad som anses vara ett så normalt liv som möjligt, enligt 

Nunkoosing och Haydon-Laurelut (2011). Ineland m. fl. (2009) menar att intellektuell 

funktionsnedsättning kan beskrivas utifrån olika övergripande diskurser, men hur den 

praktiska omsorgen kring dessa personer ser ut beror på om stödpersonal utgår från 

medicinskt, psykologiskt eller socialt perspektiv. Det blir skillnad i synsätten utifrån om 

svårigheterna återfinns inom personen med funktionsnedsättningen eller i personens 

omgivning. 

Stainton och Clare (2012) för en diskussion kring innehållet i FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning. I konventionen finns anvisningar om hur vi ska nå 

upp till de grundläggande skyldigheter som innebär att erkänna, beskydda och verka för 

rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Författarna påtalar hur rättighets-

diskursen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning fortfarande är på ett tidigt 

stadium i utvecklingen. De menar att det finns mycket kvar både kring att förstå vilka 

praktiska följder de mänskliga rättigheterna ger och hur de kan realiseras på effektiva sätt. 

Mckenzie och Mcleod (2012) har kunnat urskilja tre rättighetsdiskurser i utbildningen för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa är rätten till full delaktighet, rätten till 

särskilda insatser och rätten till beskydd. Författarna beskriver hur konkurrens mellan 

diskurserna ofta är vanligt förekommande. De menar att de tre olika diskurserna istället bör 

ses som komplement till varandra i ett etiskt perspektiv. Konkurrens mellan dem beror på att 

diskurserna härrör ur olika modeller som är varandras motsatser. Om de används i samma 

kontext möjliggör de delaktighet tillsammans. Forskarna likställer intellektuell funktions-

nedsättning med andra funktionsnedsättningar. När personer med funktionsnedsättning har 

begränsade möjligheter skapas diskriminering. 

Tre diskursiva modeller för mänskliga rättigheter gällande personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har funnits av Mckenzie (2013). Den medicinska modellen har fokus på 

att problem hos personen med intellektuell funktionsnedsättning så långt som möjligt ska 

botas eller rehabiliteras. Den sociala modellen innebär att strukturella och sociala förändringar 

behövs för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska nå delaktighet i samhället. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva assistans för att nå delaktighet i 

samhället, men självständighets- och rättighetsperspektivet problematiserar här assistans-

behovet. Den interaktiva modellen innebär att inkludering uppnås genom stöd av pro-

fessionellla yrkesgrupper och möjligheter anses erhållas genom social interaktion. Den 

förefaller ha en dynamisk och miljömässig hållning till funktionsnedsättning. Den interaktiva 

modellen tar hänsyn till biologiska faktorer och miljön anses vara avgörande för delaktighet. 

Författarens slutsats är att svårigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

uppstår mellan individer i samspel med andra samt i deras miljö och att möjligheterna ligger i 

kontexten och att de inte ägs av individen.  
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5 Diskursanalys som metod 

Diskursanalys innebär olika tillvägagångssätt för att studera texter i deras sociala kontext, 

enligt Repstad (2007). Syftet kan vara att undersöka vilka uppfattningar som finns i texter och 

hur uppfattningarna återspeglar synsätt i samhället. Boréus (2011) menar att det inför ett ar-

bete med textanalys inom diskursanalysens område är viktigt att först avgränsa vad diskurs-

begreppet står för. Författaren menar att det också är viktigt att bestämma vad diskursen om-

fattar i det sammanhang där analystexterna återfinns. Textanalysen står i fokus, men analys-

texternas innehåll behöver placeras in i ett större samhälleligt sammanhang. Frågor som kan 

användas för avgränsningen svarar på vad, när och inom vilket sammanhang diskursen finns i. 

En textanalys kan också ringa in en subjektsposition i en forskningsfråga. Detta kan göras 

bland annat genom att undersöka hur personer beskrivs och hur de blir kategoriserade.  

Neumann (2003) skriver att en diskurs kan representera olika verkligheter. Forskaren behöver 

genomgå och granska dessa närmare för att ta reda på om det finns några konflikter mellan 

dessa representationer. Diskurser levererar generella regler och förhållningssätt för hur man 

ska leva inom en social kontext. Subjektspositioner är knutna till diskurser och kan analyseras 

som ett slags övergripande rollbegrepp där rollen har nått utanför sin ursprungliga kontext och 

följt med in i olika sammanhang. 

En metod för diskursanalys som beskrivs av Cohen m.fl. (2011) innebär att analysera länkarna 

mellan språk och samhälle. Sådana länkar har ofta fokus på maktstrukturer och hur de repro-

duceras.  

Samhällsforskaren måste fortfarande famla sig fram på en smal stig med å ena sidan en naiv tilltro på 

en entydigt tolkningsbar verklighet ”där ute” och å andra sidan en total kunskapsrelativism där ena 

tolkningen är så god som den andra (Repstad, 2007, s. 139). 

Jørgensen och Phillips (2000) beskriver hur viktigt det är med en tvärvetenskaplig hållning 

inom diskursanalysen som undersöker förhållandena mellan diskursiv praktik och sociala 

strukturer. Detta görs för att visa förbindelserna mellan dessa, eftersom ett underliggande 

syfte innebär att diskursiv praktik medverkar till social och kulturell utveckling. 

Foucault insisterade på att man borde ”läsa allt, studera allting”. Men det är inte praktiskt 

genomförbart och därför finns alltid risken att vissa relevanta texter inte kommer med i studien. 

Huvudpoängen är dock att receptionen är avgörande och oavsett diskursens omfång kommer 

huvudreferenserna alltid att bestå av ett förhållandevis begränsat antal texter. Därför måste man vid en 

viss tidpunkt och med gott samvete kunna säga att man har läst tillräckligt, trots att man inte har läst 

allt (Neumann, 2003, s. 51). 

5.1 Tolkningsföreträde och förförståelse 
Möllerström och Stenberg (2014) uttrycker att en av föregångarna när det gäller att skapa för-

ståelse av sambandet mellan språkets makt och hur dess omgivning uppfattar samhället var 

Michel Foucault. Han var inflytelserik över diskussionen av vilka konsekvenser det språkliga 

bruket hade för människor och samhälle. Foucault utvecklade ett viktigt maktbegrepp. Förfat-

tarna menar dock att det i diskursanalysen dock finns risk för att även goda företeelser i sam-

hället ses som en konsekvens av maktuttryck. 

Relationen mellan makt och kunskap aktualiseras när problemet definieras och ett etablerat vetande 

lyfts fram och omsätts i praktiken. Detta vetande reglerar i sin tur vilka teser som kan användas för att 

återge verkligheten och vilka som inte kan det, vad som är möjligt att säga och hur (Möllerström & 

Stenberg, 2014, s. 135f). 
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Hermeneutiskt perspektiv kan, enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009), användas för att 

betona kunskap som relativ. Synsättet förmedlar att eftersom forskare tolkar sammanhang 

utifrån sin egen förförståelse finns ingen absolut beskrivning av verkligheten. Hermeneutiken 

fokuserar på hur människan tolkar och uppfattar sin livsvärld och söker bland annat samband 

mellan uppfattningar och fenomen i samhället. Hela mänskligheten utvecklas på olika sätt och 

mot olika mål, skriver Neumann (2003). Därför bör forskaren undersöka den social verklighet 

och de utgångspunkter som mänskligheten bygger på. Forskaren behöver, enligt författaren, 

inta en tolkande och hermeneutisk hållning för att försöka förstå vilka grunder människans 

handlingar bygger på och därmed uppfatta avsikterna med dem. Det är viktigt att ha förståelse 

och kunskap om samhället och om den diskurs som ska studeras i arbetet med genomförandet 

av diskursanalys (Möllerström & Stenberg, 2014; Neumann, 2003). Forskaren bör läsa så 

mycket som möjligt för att tillförskaffa sig kulturell kompetens med avsikt att kunna förstå 

diskursen som ska analyseras (Neumann, 2003).  

Genom att visa på att en specifik diskurs är uppbyggd på ett visst sätt och har vissa implikationer för 

samhälle och individ gör man själv som forskare sig skyldig till att (i värsta fall) befästa och 

reproducera diskursen. Ens bidrag går ju i den diskurs som man önskar blottlägga (Möllerström & 

Stenberg, 2014, s. 145). 

5.2 Mina val och utgångspunkter 
För min studie var det intressant att undersöka vilka olika benämningar och beskrivningar 

som används för elever med intellektuell funktionsnedsättning i styrdokumenten, eftersom det 

skulle kunna avspegla hur ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning uppfattas genom 

texternas språkbruk. Det var också intressant att undersöka vad som skrivs fram mellan rader-

na och om det underförstådda i texterna skulle kunna härledas till tidigare framställningar av 

begrepp kring intellektuell funktionednedsättning. Jag valde att koncentrera mig på de delar 

som berör hur ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning framställs i gymnasiesärsko-

lans styrdokument och då främst i den aktuella läroplanen (Skolverket, 2013). Som komple-

ment till läroplanstexten finns Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). Skolverkets övergri-

pande kommentarmaterial (Skolverket, 2013) utvecklar läroplanens innehåll ytterligare kring 

bland annat programmålen och därför valde jag att även inbegripa denna text i analysmateri-

alet, trots att det var läroplanen som stod i centrum. Läroplanen beskriver gymnasiesärskolans 

värdegrund och uppdrag. Läroplanen anger också vilka mål och grundprinciper som gymnasi-

esärskolan ska arbeta efter. För att kunna förstå hur gymnasiesärskolans skolform skiljer sig 

från gymnasieskolans i sin läroplan valde jag också att studera gymnasieskolans läroplan 

(Skolverket, 2011). För att förstå om och i så fall hur ungdomar med intellektuell funktions-

nedsättning särskiljs från gymnasieskolan hade jag en jämförande hållning inom ramen för 

min diskursanalys. Jag sökte vetenskapliga artiklar som var relevanta för min studie i databa-

sen ERIC och mina sökord var intellectual disability, mental retardation, discourse analysis 

och special education. 

En första läsning av texterna gav förståelse på ett ytligt plan och jag ville fortsätta att läsa uti-

från några olika aspekter. Jag reflekterade över hur min förförståelse kunde påverka mitt re-

sultat. Det var viktigt att jag kunde hitta en distans till mitt eget perspektiv för att på så sätt nå 

andra infallsvinklar på texterna som skulle analyseras. Det hermeneutiska förhållningssättet 

innebär, enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) bland annat att verklighet och samman-

hang inte går att beskriva som absolut sanna. De menar även att perspektivet söker förbindel-

ser mellan föreställningar och exempelvis texter i samhället. Detta synsätt hjälpte mig med att 
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hitta en väg fram, där min förförståelse inte endast blev ett möjligt hinder, utan även en möj-

lighet till att nå fördjupad förståelse.  

Jag inramade mitt ämnesområde inom en svensk politisk diskurs kring intellektuell funktions-

nedsättning som återfinns i aktuella styrdokument för gymnasiesärskolan i modern nutid. Jag 

använde diskursiva frågor vid analysen. Dessa handlade om vilka föreställningar om intellek-

tuell funktionsnedsättning som skapas, hur begreppet intellektuell funktionsnedsättning kon-

strueras, hur eleverna beskrivs samt hur eleverna kategoriseras. Frågorna handlade också om 

hur samhällets synsätt på intellektuell funktionsnedsättning återspeglas i gymnasiesärskolans 

läroplan samt hur den är påverkad av det förflutna. Möjligheter och begränsningar för elever i 

gymnasiesärskolan speglar vilken syn på intellektuell funktionsnedsättning som läroplanen 

innehåller. Studiens syfte och frågeställningar lutades mot de diskursiva frågorna för att nå 

förståelsefördjupande svar. 

Jag markerade möjligheter och begränsningar i läroplanstexten med symboler. Jag noterade 

uttryck i texten som förmedlar syn på intellektuell funktionsnedsättning. Jag läste bland annat 

statliga utredningar och betänkanden för att förstå bakomliggande orsaker till dagens gymna-

siesärskola samt för att förstå varför elever benämns som de gör i skolans styrdokument. Det 

var viktigt för mig att nå förståelse på ett så djupt plan som möjligt i min studie. Jag reflekte-

rade kring hur jag kunde låta min förförståelse påverka resultatet i så liten utsträckning som 

möjligt samtidigt som den kunde vara en tillgång i analysen.  

5.2.1 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
Repstad (2007) beskriver tillförlitlighet och giltighet som är viktiga begrepp gällande veten-

skapliga studier. En studies tillförlitlighet handlar om graden av pålitlighet. Det omfattar hur 

väl metoden fungerar, hur pålitlig den är och om analysen genomförts utan brister. Begreppet 

giltighet är mer svårtolkat och handlar hur meningsfull en studie är. Om en studie innehar hög 

giltighet har forskaren lyckats få fram en överensstämmelse mellan sina forskningsfrågor och 

informationen som analyseras samt kunnat dra slutsatser av detta. För att nå nya insikter som 

är värda att förmedlas i ett forskningsarbete behövs vetenskapliga grunder, menar författaren. 

Ett öppet sinnelag underlättar kvalitativa studier, eftersom nya erfarenheteter och insikter kan 

medföra att den teoretiska grunden ifrågasätts under arbetets gång. Därmed behöver teorin bli 

relaterad till utifrån nya angreppssätt. Det är viktigt att som forskare i sin tolkning ta in fakta 

både från sin empiri och från sina förväntningar. Det är omöjligt att bortse från sin egen 

subjektivitet och författaren uttrycker att forskaren därför måste förhålla sig till en medveten-

het av de egna tolkningarna oavsett vilken metod som används. 

Jag har sedan 2002 arbetat inom gymnasiesärskolans verksamhet och har därmed en tämligen 

god insyn i hur verksamheten kring ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan se 

ut. För att nå tillförlitlighet och giltighet i min studie var det bland annat viktigt att jag hela 

tiden hade i åtanke hur min förförståelse skulle kunna påverka mina tolkningar av textmateri-

alet. Jag utgick från den hermeneutiska grundtanken som Bjereld, Demker och Hinnfors 

(2009) relaterar till då de påtalar att ingen sanning fullständigt går att beskriva. I denna studie 

stod elever med intellektuell funktionsnedsättning i fokus utifrån hur synen på hur deras möj-

ligheter kan uppfattas samt hur intellektuell funktionsnedsättning förmedlas utifrån gymnasie-

särskolans läroplan (2013). Det var dock viktigt för min tolkning av denna kontext att jag 

ständigt var medveten om min egen utgångspunkt och att den kunde påverka resultatet. 
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6 Resultat och analys 
I resultat och analys används beteckningen Gysär13 för gymnasiesärskolans läroplan (2013) 

och Gy11 för gymnasieskolans läroplan (2011). När texten är kursiv avses citat från GySär13 

och när referenshänvisning saknas avses delar hämtade från GySär13. När exempel hämtas 

från kommentarmaterialet (Skolverket, 2013), som ger övergripande information om 

gymnasiesärskolan, anges det löpande i texten. 

6.1 Gymnasiesärskolan som möjlighet 
I texten återkommer målet att elever på gymnasiesärskolan ska nå kännedom om ett kun-

skapsområde självständigt eller med stöd. Detta visar explicit att det inom utbildningen ska 

finnas möjligheter att få stöd där individen behöver det. Vad som menas med stöd anges dock 

inte. Elever på gymnasiesärskolan ska, enligt GySär13, genomföra sin utbildning och uppnå 

mål utifrån eller efter sina förutsättningar. Detta visar implicit att utbildningen ska vara indi-

vidualiserad och att bedömningen ska ske efter elevens specifika och enskilda behov.  

I GySär13 anges att skolan ska samverka med särskild utbildning för vuxna och kommunal 

vuxenutbildning. När det gäller folkbildningen och yrkeshögskolan anges i GySär13 att sam-

verkan endast är något som ska strävas emot. Det anges dock att rektor ansvarar för att sam-

verkan ska ske med bland annat särskild utbildning för vuxna, folkhögskolor och yrkeshögsko-

lan. Rektor ansvarar, enligt texten, också för fortsatt utbildning. Vad som avses med fortsatt 

utbildning anges dock inte.  

Rektor på gymnasiesärskolan har, enligt GySär13, ett ansvar att se till så att elevernas rätt till 

stöd vid det arbetsplatsförlagda lärandet samt inför övergången till arbetslivet tillgodoses. 

Detta visar explicit att eleverna har särskilda rättigheter som gynnar deras möjligheter både 

under skoltiden och inför framtiden.  

Kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) förtydligar explicit att samverkan med det lokala 

arbetslivet ska ske. Utbildning på gymnasiesärskolan uttrycks ska ge ge goda möjligheter till 

att få arbete eller sysselsättning. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) förmedlar också en 

tydlighet gällande att elever på gymnasiesärskolan ska ges bra förberedelse inför ett kom-

mande arbetsliv. Eleverna ska få möjlighet att specialisera sig och få kunskaper inom ett yr-

kesområde.  

Rätten till stöd som uttrycks i GySär13 visar implicit att eleverna förväntas behöva stöd vid 

det platsförlagda lärandet samt vid övergången mellan skola och arbetsliv. Rätten till stöd ger 

större möjlighet till att klara arbetsrelaterade delar i utbildningen på lika villkor som elever på 

gymnasieskolan. Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till 

att klara exempelvis ett arbetsplatsförlagt lärande som elever utan intellektuell funktionsned-

sättning. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) anges angående det platsförlagda lärandet 

att eleverna där ska få ”möjlighet att förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen 

(Skolverket, 2013, s. 18)”. Här nämns inte elevernas rätt till stöd, men däremot anges med 

hänvisning till gymnasieförordningen (SFS 2010:2039), som innefattar att eleverna ska ha en 

handledare på arbetsplatsen som ska ha kunskaper och erfarenheter samt vara lämplig för 

uppdraget.  

I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) förtydligas att utbildningen ska vara flexibel efter 

den enskilde elevens behov. Elever på gymnasiesärskolan kan läsa kurser enligt gymnasiesko-

lans ämnesplaner (Gy11) och det anges implicit elevens egen motivation och förutsättningar 

som bestämmer hur många kurser inom gymnasieskolan som kan läsas. 
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Elever på gymnasiesärskolans individuella program har inget tydligt programmål, men det 

anges implicit att stora möjligheter till anpassning efter intresseområde ska finnas. De ska, 

enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2013), få utbildning anpassad efter sina enskilda 

behov. Det anges explicit att eleverna ska vara delaktiga i upprättandet av sin studieplan.  

6.2 Gymnasiesärskolan som begränsning 
I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) uttrycks explicit att eleverna i gymnasiesärskolan 

ska få möjlighet till kunskaper inom ett yrkesområde och få möjlighet till konkreta erfarenhet-

er genom det arbetsplatsförlagda lärandet. Elever som går på gymnasiesärskolans individuella 

program har dock, enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2013), inte rätt till arbetsplatsför-

lagt lärande. Deras utbildning på en arbetsplats kallas för praktik. Möjligheten till praktik 

finns endast om rektor bedömer att eleven har förutsättningar till att klara praktik. Här finns 

en tydlig motsättning till vad som anges i den övergripande läroplanen. I GySär13 anges ex-

plicit att varje elev ska ges möjligheter till förberedelse till ett arbetsliv, men det gäller endast 

elever på individuellt program om rektor anser att det gynnar eleven. Detta begränsar elever-

nas utbildningsmöjligheter. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) anger explicit att even-

tuell praktik inte behöver kopplas till den övriga utbildningen för elever på individuellt pro-

gram.  

I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) anges explicit att alla elever i gymnasiesärskolan i 

framtiden inte kan ha ett arbete på grund av att graden av den intellektuella funktionsnedsätt-

ningen kan vara hög samt att vissa elever dessutom har ytterligare funktionsnedsättningar. Det 

betonas också att för vissa elever innebär utbildningen en väg mot en framtida meningsfull 

sysselsättning och inte mot arbete.  

Elever på gymnasiesärskolan går beroende på sin kunskapsnivå och grad av intellektuell 

funktionsnedsättning på nationellt eller individuellt program, enligt kommentarmaterialet 

(Skolverket, 2013). Flera olika uttryck i GySär13 anger implicit att elever som har intellektu-

ell funktionsnedsättning inte har möjlighet att nå kunskapsmål helt och hållet och att de dessu-

tom har ett tak för vilka nivåer av kunskap de kan nå. Uttrycket utvecklat sin förmåga ger 

signal om att elever på gymnasiesärskolan inte förväntas nå kunskapsmålen till fullo.  

Elever på gymnasiesärskolan förväntas inte uppnå kunskapsmålen. Uttrycken har utvecklat 

kunskaper och har tillägnat sig kunskaper används återkommande i läroplanstexten, men krav 

på att kunskapsmål ska nås saknas i GySär13. Kunskaper som utvecklas ska kunna användas i 

samhällsliv, yrkesliv, för fortsatta studier och i vardagsliv. Detta innebär en begränsning, ef-

tersom eleverna inte har krav på sig att nå når några fördjupande kunskaper inom ett område. 

Kunskapsmålen anger implicit att eleverna ska kunna använda tillägnade kunskaper i ett brett 

användningsområde. Elever på gymnasiesärskolan ska utifrån sina förutsättningar nå viss 

kännedom om ett kunskapsområde. Detta signalerar implicit att eleverna inte förväntas nå 

kännedom helt och hållet. Implicit uttrycks att alla elever inte har möjligheter att tillgodogöra 

sig yrkeskunskaper. Även om elever på gymnasiesärskolans nationella program i högre grad 

förväntas kunna få ett arbete uttrycks implicit att de kan få svårigheter att få ett arbete bland 

annat på grund av ytliga yrkeskunskaper.  

Det framgår i kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) att gymnasiesärskolans nationella pro-

gram innehåller kurser, medan gymnasiesärskolans individuella program endast innehåller 

ämnesområden. Detta visar implicit att elever på individuellt program inte kan tillgodogöra 

sig kunskaper i fördjupande kurser, utan förväntas endast nå mål utifrån sina förutsättningar 

inom ett ytligare ämnesområde.  
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I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) framgår explicit att elever på gymnasiesärskolans 

individuella program endast har kravnivåer att sikta mot. Kravnivåerna innehåller både grund-

läggande och fördjupande kunskaper och presenteras i progression. Bedömningen av elevers 

kunskaper ska alltid göras utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Implicit anges därmed 

att elever på individuellt program inte förväntas och inte har möjligheter att nå kunskapskrav. 

De förväntas inte heller att till fullo uppnå samtliga kravnivåer.  

Uttrycket nått så långt som de individuella förutsättningarna medger i GySär13 signalerar 

åter en syn på eleven där det finns ett tak för hur långt en elev med intellektuell funktionsned-

sättning kan nå. Här framstår en psykologisk diskurs där det anses vara den intellektuella 

funktionsnedsättningens nivå som sätter gränser. I det här sammanhanget framställs intellek-

tuell funktionsnedsättning som ett hinder och som en tydlig mental begränsning. De individu-

ella förutsättningarna härrör, enligt GySär13, implicit till hjärnans begränsade kapacitet. Im-

plicit görs en skillnad på elever som går nationellt och individuellt program i kommentar-

materialet (Skolverket, 2013). Elever på gymnasiesärskolans nationella program förväntas ha 

större kapacitet än elever på gymnasiesärskolans individuella program. Det visar sig bland 

annat genom olika kunskapskrav och kunskapsnivåer samt genom olika möjligheter till ut-

bildning på en arbetsplats.  

En begränsning i läroplanen för elever på gymnasiesärskolan innebär att de inte har rätt till 

utbildning eller praktik i annat land än Sverige. GySär13 uttrycker implicit att elevernas möj-

ligheter till internationellt utbyte begränsas. Möjlighet till stöd under eventuell praktik nämns 

dock inte för elever på gymnasiesärskolans individuella program. Implicit anges att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning inte har förutsättningar för att klara en utbildning i 

annat land. Elever på individuellt program anges implicit inte kunna tillgodogöra sig utbild-

ning på en arbetsplats och hänvisas till praktik. Implicit uttrycks därmed att elever med högre 

grader av intellektuell funktionsnedsättning inte har behållning av arbetsplatsförlagt lärande, 

trots att de ska förberedas inför ett yrkesliv.  

Det anges implicit i GySär13 att elever som har gått på gymnasiesärskolan inte har möjlighet 

att studera vidare på högskola eller på universitet. De är, enligt GySär13 hänvisade, till att 

endast studera på program på folkhögskola och yrkeshögskola.  

Det framträder implicit i GySär13 att eleverna på gymnasiesärskolans individuella program 

har färre möjligheter till ett framtida arbete. Det anges implicit i kommentarmaterialet (Skol-

verket, 2013) att sysselsättning inte innebär ett regelrätt arbete. Samverkan med daglig verk-

samhet anges som ett fullgott alternativ till samverkan med det lokala arbetslivet. Detta blir 

motsägelsefullt, eftersom kommentarmaterialet (Skolverket 2013) anger att elever på gymna-

siesärskolan ska förberedas inför yrkeslivet. Eleverna har rätt till sysselsättning, men inte all-

tid till arbete. Detta medför begränsningar för elevernas framtidsmöjligheter i och med att 

många redan från början enbart förväntas få sysselsättning inom daglig verksamhet istället för 

inom arbetslivet.  

6.3 Elevsyn i Gy11 och GySär13 
GySär13 är till stora delar identisk med Gy11. I betänkandet av gymnasiesärskoleutredningen 

(SOU 2011:8) betonas att direktiven för gymnasiesärskolan innebär att den ska motsvara 

utbildningen inom gymnasieskolan så mycket som möjligt. I praktiken visar det sig bland 

annat genom att gymnasiesärskolans programstrukturer ser ut ungefär som gymnasieskolans. 

Det finns nationella program i gymnasiesärskolan med gemensamma ämnen och program-

specifika ämnesfördjupningar på samma sätt som i gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan har 
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även ett individuellt program för de elever som inte klarar under-visning på nationell 

programnivå. De nationella programmen har programinriktningar som fastställts nationellt. 

Detta ska ge större likvärdighet, flexibilitet och tydlighet, enligt kommentarmaterialet 

(Skolverket 2013). Gymnasiesärskolereformen förtydligar ökad samverkan mellan 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

Många skillnader som framstår mellan GySär13 och Gy11 handlar om att intellektuell 

funktionsnedsättning är något som definieras som en individuell begränsning med ett 

eventuellt kunskapstak. I rutan nedan redovisas tydliga skillnader i läroplanstexterna som är 

hämtade ur Gy11 och GySär13. 

 

Tabell 1 Jämförelse mellan Gy11 och GySär13. 

 Gy11 GySär13 

Möjliga fortsatta 

utbildningsvägar: 

 

Kunskapsmål: 

 

 

 

 

Kunskap som förmågor: 

 

 

 

 

Internationellt samarbete: 

 

 

Bedömning: 

 

 

 

 

 

Övergripande mål: 

Folkbildning, yrkeshögskola, 

universitet och högskola 

 

Nå kunskapsmål som är 

godtagbara för branschen 

 

 

 

Både utveckla förmågor och 

kunskaper som även blir 

redskap att använda i olika 

situationer 

 

Arbete, praktik och studier 

utomlands 

 

Elevers kunskaper bedöms 

endast utifrån kunskapskrav 

 

 

 

 

Examensmål 

Folkbildning och 

yrkeshögskola 

 

Tillägna sig eller utveckla 

kunskaper som ska vara 

användbara i både yrkesliv, 

privatliv och samhällsliv 

 

Utveckla förmågor så långt 

som möjligt utifrån sina 

förutsättningar 

 

 

Utbildning enbart i Sverige 

 

 

Elevers kunskaper bedöms 

utifrån kunskapskrav på 

nationellt program och 

utifrån kravnivåer på 

individuellt program 

 
Programmål finns endast på 
nationella program 
 

 

Inledningen i GySär13 handlar om skolans värdegrund och om skolans uppgifter. Det enda 

som särskiljer denna inledande del från Gy11 är att ingen samverkan alls nämns med universi-

tet och högskolor för gymnasiesärskolan. Istället betonas samverkan med folkbildningen och 

yrkeshögskolan i GySär13. Elever som gått på gymnasiesärskolan har inte rätt till att studera 

på högskolor och universitet. I Gy11 är det en självklarhet att studierna ska kunna leda till 

eftergymnasiala studier inom högre utbildningar, men ungdomar med intellektuell funktions-

nedsättning är endast hänvisade till folkbildningen. I GySär13 finns ett avsnitt som behandlar 
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elevernas olika utbildningsval för både samhällsliv och arbete. Där finns de flera skillnader 

jämfört med Gy11. När det gäller framtida utbildningsval för elever med intellektuell funkt-

ionsnedsättning finns alltså inte högskolor och universitet nämnda alls i GySär13.  

I Gy11 är praktik utomlands en tydlig del av elevers möjligheter i utbildningen. Elevers möj-

ligheter att genomföra arbete, praktik eller studier i andra länder än Sverige nämns inte i 

GySär13. Detta trots att internationellt perspektiv ska finnas i utbildningen. Globalt tänkande 

anges explicit vara viktigt, men eleverna erbjuds ingen global delaktighet i GySär13. Det 

anges i läroplanstexterna att kunskap skapas utifrån fakta, förtrogenhet, förståelse och färdig-

het. Förtrogenhet och förståelse blir dock svårt att nå kring globalt tänkande när eleverna på 

gymnasiesärskolan endast ska få sin utbildning i Sverige. Det blir motsägelsefullt när elever 

på gymnasiesärskolan inte anges ha samma möjligheter som elever på gymnasieskolan. Ele-

ver har enligt GySär13 rätt till stöd vid platsförlagt lärande och vid övergången till arbetslivet, 

men rätten till stöd nämns inte i Gy11.  

I Gy11 och GySär13 anges övergripande mål och riktlinjer. Bland kunskapsmålen finns olik-

heter jämfört med gymnasieskolans övergripande kunskapsmål. I GySär13 nämns inget om att 

uppnå mål som kan leda till högskole- eller universitetsstudier, vilket är en tydlig del i Gy11. I 

Gy11 nämns att elever ska nå kunskaper som är godtagbara för branschen. Dessa ska sedan 

kunna användas inom valt yrkesområde. I kunskapsmålen för GySär13 gällande yrkeskun-

nande nämns endast att eleverna ska ha tillägnat sig kunskaper i de kurser som ingår. Dessa 

innebär mer generella kunskaper som ska kunna användas i yrkeslivet, men som även ska vara 

användbara för eleverna inom GySär13 som samhällsmedborgare, för fortsatta studier och i 

vardagslivet. Elever på gymnasiesärskolan ska tillägna sig kunskaper, men elever på gymna-

sieskolan ska tillägna sig goda kunskaper.  

Eleverna på gymnasiesärskolan ska utveckla sina förmågor inom olika områden enligt 

GySär13, men det räcker inte för eleverna inom Gy11. Inom Gy11 ska eleverna inte bara ut-

veckla förmågor, utan de ska utveckla kunskaper som även ska kunna användas som redskap i 

olika situationer. De förmågor som ska utvecklas inom Gysär13 och de kunskaper som ska 

användas som redskap inom Gy11 är identiska i de båda läroplanerna. Skillnaden består end-

ast i målet med kunskaperna. GySär13 fokuserar förmågor som ska utvecklas, medan Gy11 

fokuserar kunskaper som ska tillägnas.  

Det finns några tillägg i läroplanstexten för GySär13 och som inte återfinns i Gy11. Dessa 

tillägg är med stöd, ha viss kännedom om, så långt som möjligt och utifrån sina förutsättning-

ar. Dessa tillägg i GySär13 visar implicit att eleverna på gymnasiesärskolan i lägre grad för-

väntas nå fullgoda kunskaper. De förväntas endast nå delar av kunskapsområden och de för-

väntas behöva stöd. 

Riktlinjer samt normer och värden är i stort sett identiska med gymnasieskolans, men två mål 

för GySär13 inleds med att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt mot att kunna sam-

spela med andra eller förstå andra människors olika situationer. I Gy11 förväntas eleverna 

kunna samspela och förstå andra människor. I stycket som behandlar elevers ansvar och infly-

tande har gymnasiesärskolans läroplan fått tillägget att varje elev ska klara målen utifrån sina 

förutsättningar. 

I avsnittet som behandlar bedömning och betyg i GySär13 anges att lärare ska använda in-

formation om ”elevers kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskrav och kravnivåer 

som finns (GySär13, s. 16)”. I Gy11 nämns inte olika kravnivåer, utan detta återfinns endast i 

Gysär13. I Gy11 betonas endast kunskapskrav. Implicit uttrycks i GySär13 att elever på gym-
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nasiesärskolan har låga förväntningar på sig att nå upp till kunskapskraven och därför används 

även kunskapsnivåer. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) förtydligas detta genom att 

kunskapskrav endast nämns i samband med de nationella programmen och kunskapsnivåer 

endast används gällande individuella program. 

Examensmål saknas i GySär13, men finns med i Gy11. Programmål nämns dock för gymna-

siesärskolans nationella program i kommentarmaterialet (Skolverket, 2013). Individuella pro-

gram har inga bestämda programmål, eftersom utbildningen ska anpassas efter den enskilde 

eleven. Detta anger implicit att elever på gymnasiesärskolans individuella program inte har 

möjlighet att nå några specifika programmål.  

 

6.4 Diskurser om intellektuell funktionsnedsättning  
Flera olika diskurser kring intellektuell funktionsnedsättning blir synliga i GySär13. De sam-

manställs i tabell 2 och redovisas mer utförligt i löpande text.  

 

Tabell 2 Diskurser i GySär13 om intellektuell funktionsnedsättning 

Explicita diskurser Implicita diskurser 

Jämlikhetsdiskurs 

Medborgardiskurs 

Social samspelsdiskurs 

Stödjande omsorgsdiskurs 

Beskyddande omsorgsdiskurs 

Identitetsdiskurs  

Medicinsk diskurs 

Psykologisk diskurs 

 
 

Omsorgsdiskursen är den enda diskursen som framstår både explicit och implicit. Den fram-

träder explicit gällande stöd och implicit gällande beskydd. Jämlikhetsdiskurs framträder ex-

plicit när elever har rätt till lika villkor som elever på gymnasieskolan. Medborgardiskursen 

framträder i samband med att elever på gymnasiesärskolan ska förberedas för ett kommande 

vuxenliv som samhällsmedborgare. Social samspelsdiskurs framträder explicit när GySär13 

förmedlar att svårigheter kan uppstå i mötet mellan elev och miljö. 

Både medicinsk och psykologisk diskurs framträder implicit i samband med att GySär13 för-

medlar att svårigheter återfinns i eleverna. Genom dessa diskurser uppstår även en identitets-

diskurs där intellektuell funktionsnedsättning personlig egenskap. 

6.4.1 Explicita diskurser 
Samverkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är central i GySär13. Detta ut-

trycks explicit och medför att elever med intellektuell funktionsnedsättning har möjlighet att 

genomföra enstaka kurser inom gymnasieskolan. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) 

anges dock att syftet med den ökade samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasiesko-

lan är att eleverna ska lära känna varandra, så att alla får möta olikheter i en mångfald. Jäm-

likhetsdiskurs framkommer gällande elevers rätt till ett liv som elev och samhällsmedborgare 

på lika villkor som elever på gymnasieskolan. 
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Stödjande omsorgsdiskurs och jämlikhetsdiskurs framträder explicit gällande stöd och delak-

tighet när elever på individuellt program har rätt att vara delaktiga i upprättandet av sin indi-

viduella studieplan. 

Elever på gymnasiesärskolan anges ska uppnå vissa mål självständigt eller med stöd. Därav 

uttrycks explicit att eleverna förväntas behöva stöd för att uppnå mål. Här blir en stödjande 

omsorgsdiskurs synlig, eftersom eleverna inte förväntas vara självständiga. I GySär13 nämns 

också möjligheten till stöd utifrån en jämlikhetsdiskurs för elever på gymnasiesärskolan. 

Jämlikhetsdiskurs framträder gällande för elever på nationellt program som har rätt till arbets-

platsförlagt lärande. Stödmöjligheter anges gällande arbetsplatsförlagt lärande nämns explicit 

endast i GySär13 gällande nationella program.  

I GySär13 uttrycks explicit att ungdomar på gymnasiesärskolan inte behöver nå kunskaper 

som är godtagbara inom den bransch som deras yrkesutbildning gäller för. De branschkun-

skaper som ungdomar på gymnasiesärskolan tillägnar sig ska också kunna användas i fortsatta 

studier, i vardagsliv och som samhällsmedborgare. Begreppet intellektuell funktionsnedsätt-

ning konstrueras här inom psykologisk diskurs genom att elever med intellektuell funktions-

nedsättning endast anses ha förmåga att ta till sig vissa enklare delar av kunskapsområden.  

En medborgardiskurs framkommer explicit i samband med att elever enligt GySär13 ska 

förberedas inför ett framtida vuxenliv. Det framkommer också explicit i GySär13 att elever på 

gymnasiesärskolan har rätt till stöd vid övergången mellan skola och arbetsliv. Detta 

möjliggör en jämlik tillvaro i förhållande till andra ungdomar. GySär13 förmedlar här 

jämlikhetsdiskurs och stödjande omsorgsdiskurs. I samband med den stödjande omsorgs-

diskursen framstår dock även kompenserande medicinsk diskurs. Social samspelsdiskurs 

framkommer samtidigt som visar att upplevda svårigheter, inte beror på eleven, utan på den 

miljö och den kontext som eleven befinner sig i. 

Samverkan med folkbildningen och yrkeshögskolan betonas explicit i GySär13. Utbildningen 

på gymnasiesärskolan ska kunna vara en grund för fortsatta studier på exempelvis folkhögs-

kolor. I samband med detta framträder en medborgardiskurs med fokus på framtida vuxenliv 

och jämlikhetsdiskurs med fokus på folkhögskoleutbildning på lika villkor. 

Synen på intellektuell funktionsnedsättning aviserar i flera olika sammanhang låga förvänt-

ningar, trots eventuellt stöd. Detta blir motsägelsefullt då kommentarmaterialet (Skolverket, 

2013) anger att den reformerade gymnasiesärskolan står för en ökad delaktighet i samhället 

med jämlika levnadsvillkor. Ingen samverkan nämns med universitet och högskolor för 

gymnasiesärskolan i GySär13. I läroplanstexten återspeglas här ojämlika förutsättningar till 

full delaktighet och inkludering i samhället. Jämlikhetsdiskursen som explicit uttrycks genom 

GySär13 ger dubbla budskap. 

6.4.2 Implicita diskurser 
De uttryck som används i GySär13 påvisar att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

endast förväntas uppnå delar av målen eller förväntas ha svårt att nå mål helt och hållet. Detta 

trots stöd och trots att kunskaper ska nås utifrån sina förutsättningar. Ha viss kännedom om 

ett kunskapsområde eller nå så långt som möjligt aviserar att endast vissa delar av ett område 

är möjligt att begripas av eleverna. Ingen eller låg förväntan förmedlas i GySär13 att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning uppnår mål på olika sätt. Elever på gymnasiesärskolan 

ska enligt Gysär13 ha tillägnat sig kunskaper i aktuella programkurser. Eleverna ska utveckla 

sin förmåga inom olika områden enligt GySär13 och kravet att utveckla förmågor som kan 
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användas som redskap i framtida situationer saknas. Här uttrycks implicit ett synsätt i 

GySär13 där elever med intellektuell funktionsnedsättning har begränsad förmåga eller litet 

behov av att kunna använda sig av förmågor som redskap.  

Medicinsk och psykologisk diskurs framträder i samband med att elever implicit inte för-

väntas ha möjligheter att tillgodogöra sig ett fördjupat lärande kopplat till ett yrkesområde. 

Det framkommer även en identitetsdiskurs, eftersom ungdomar med intellektuell funktions-

nedsättning framställs med funktionsnedsättningen som personlig egenskap utifrån medicinsk 

och psykologisk diskurs. 

Elever på gymnasiesärskolans nationella program har kunskapskrav i utbildningen, medan 

elever på gymnasiesärskolans individuella program endast har kravnivåer att sträva emot. 
Uttrycket har utvecklat sin förmåga återkommer på flera olika ställen i GySär13 och 

signalerar implicit att elever med intellektuell funktionsnedsättning inte förväntas tillägna sig 

kunskaper och förmågor helt och hållet. Uttrycket har utvecklat kunskaper eller har tillägnat 

sig kunskaper inom ett område återkommer i flera olika sammanhang gällande målupp-

fyllelse. Det framgår därmed mellan raderna att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

endast förväntas uppnå delar av ett kunskapsområde. Här förmedlas en syn på intellektuell 

funktionsnedsättning i en medicinsk och psykologisk diskurs som implicit anger att svårig-

heterna finns hos eleverna och inte i miljön. Eleverna beskrivs implicit som personer med 

begränsade förmågor. Svårigheter återfinns inom eleven som har begränsade möjligheter till 

utveckling.  

Uttrycket nått så långt som de individuella förutsättningarna medger eller utvecklats så långt 

som möjligt signalerar en implicit syn på intellektuell funktionsnedsättning där det finns ett 

tak för hur långt en elev med intellektuell funktionsnedsättning kunskapsmässigt kan nå. Här 

framgår implicit låga förväntningar på elevernas studieresultat. Det förmedlas att eleverna inte 

förväntas uppnå målen helt och hållet. Det förmedlas implicit i GySär13 ett synsätt där vissa 

elever äger förmågan att klara en högre kunskapsnivå än andra.  

Elever på gymnasiesärskolan ska, enligt GySär13, utvecklas så långt som möjligt mot att 

kunna samspela med och förstå andra människor. Här förmedlar GySär13 implicit att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning har svårt med socialt samspel och svårt att förstå andra 

personer. Här blir en medicinsk och psykologisk diskurs åter synlig.  

Handledaren på det arbetsplatsförlagda lärandet ska vara lämplig för uppdraget och anges 

implicit vara ett anpassat stöd i elevernas utbildning utifrån en omsorgs- och jämställdhetsdis-

kurs. Elever på individuellt program har endast rätt till praktik om rektor anser att det gynnar 

eleven. Enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) är arbetsplatsförlagt lärande inte 

samma sak som praktik. Implicit anges att praktik endast innebär en vistelse i arbetslivet för 

att uppleva hur arbetslivet praktiskt kan vara. Det sker endast lärande riktat mot ett kommande 

yrkesliv för vissa elever. Rätten till beskydd inom en omsorgsdiskurs framträder när elever på 

individuellt program begränsas genom att nekas praktik eller arbetsplatsförlagt lärande. 

Elever på gymnasiesärskolan anges implicit inte gynnas av att genomföra arbete, praktik eller 

studier i andra länder än Sverige enligt GySär13. En beskyddande omsorgsdiskurs blir synlig i 

samband med detta. 

Gymnasiesärskolans elever framträder i subjektsposition vid flera olika tillfällen i 

kommentarmaterialet (Skolverket, 2013). Inom ett område uppträder en motsättning som 

handlar om att alla elever i framtiden inte har möjlighet till att ha ett arbete. Detta anges bero 
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på att graden av den intellektuella funktionsnedsättningen varierar kraftigt bland eleverna 

inom skolformen och att vissa elever dessutom har andra funktionsnedsättningar. Alla elever 

ska dock förberedas inför arbetslivet och kunna utveckla ytterligare yrkeskunskaper. Implicit 

anges därmed att endast vissa elever kan ta till sig yrkeskunskaperna för att använda dem i 

yrkeslivet. Utbildningen på gymnasiesärskolan syftar till att skapa meningsfull sysselsättning 

och inte arbete för alla elever. Här blir omsorgsdiskurs utifrån beskydd samt jämställdhets-

diskurs framträdande, eftersom eleverna har rätt till meningsfull framtida sysselsättning. 

6.5 Resultatsammanfattning 
Tydliga rättighetsperspektiv framträder ur de olika aspekterna beskydd, delaktighet och stöd. 

En tydlig omsorgsdiskurs framträder gällande elevers rätt till stöd och beskydd medan rätten 

till delaktighet skapar en jämlikhetsdiskurs. Med delaktighet avses till stor del meningsfull 

sysselsättning inför framtiden i GySär13. Detta blir dock motsägelsefullt eftersom läroplanen 

implicit förmedlar ett kommande utanförskap gällande de flesta eftergymnasiala utbildningar 

och till viss del även arbetsliv. Elever på gymnasiesärskolan anges inte ha möjligheter till stu-

dier eller praktik utomlands. Här framträder rätten till beskydd. I nära relation till den stöd-

jande omsorgsdiskursen blir också en jämställdhetsdiskurs synlig. 

I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) uttrycks att elever på gymnasiesärskolan ska kunna 

leva i delaktighet och i en jämlik levnadsstandard som övriga personer i samhället. Detta blir 

motsägelsefullt då eleverna i gymnasiesärskolan inte har stora möjligheter till eftergymnasiala 

studier som kan leda till arbete. De kan inte söka till universitet och högskolor utan deras ut-

bildning förbereder endast för fortsatta studier inom folkbildningen och yrkeshögskolan. Det 

står dessutom angivet i kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) att många elever på gymna-

siesärskolan inte kan ha ett arbete i framtiden. I läroplanstexten förmedlas här ojämlika förut-

sättningar till delaktighet och inkludering. Även om alla anges ha rätt till meningsfull syssel-

sättning är inte möjligheterna likvärdiga för alla. 

Medicinsk, psykologisk och social samspelsdiskurs har framkommit i analysmaterialet. Det 

medicinska och psykologiska perspektivet har synliggjorts i samband med elevers möjligheter 

utifrån individuella förutsättningar kopplade till graden av intellektuell funktionsnedsättning. 

Det har också visat sig i form av att eleverna når ett kunskapstak samt genom att eleverna 

antyds endast nå ytliga och breda kunskaper. I GySär13 antyds att det finns låga förväntningar 

på att eleverna lyckas nå fördjupade kunskaper inom ett område. Den medicinska och psyko-

logiska diskursen blir också synlig gällande att eleverna antyds ha oförmåga eller svårigheter i 

att utveckla att gott socialt samspel. Den sociala samspelsdiskursen framträder när GySär13 

uttrycker att möjligheter skapas genom stöd. Här framträder ett synsätt som innebär att svå-

righeterna för elever på gymnasiesärskolan inte endast finns inom dem på grund av deras 

mentala funktionsnedsättning. Svårigheterna ligger främst i miljö och bemötande. 

Rätten till särskilda insatser och omsorg beskrivs inom stödbegreppet samt inför framtiden 

inom daglig verksamhet. Omsorgsdiskurser innebär både möjlighet och begränsning. 

Möjlighet till större delaktighet ges genom stöd. Begränsning sker dock genom skydds- och 

omvårdnadstanken. Eleverna på gymnasiesärskolan ges implicit inte samma möjligheter i 

utbildningen och i framtiden som elever på gymnasieskolan.  
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7 Diskussion 

Enligt Stainton och Claire (2012) finns mycket kvar att göra för att uppfylla rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, även om mycket har hänt utifrån ett historiskt perspektiv. 

Elever med funktionsnedsättning har rätt till delaktighet och till att nå kunskapsmål på samma 

sätt som andra elever.  

7.1 Elevers rätt till stöd 
Rätten till stöd kan härledas till rättighetsdiskurserna som, enligt Mckenzie och Mcleod 

(2012), bland annat ger personer med intellektuell funktionsnedsättning rätt till delaktighet 

och till stödjande insatser. I GySär13 är en omsorgsdiskurs tydligt framträdande. Läroplanen 

förmedlar att elever med intellektuell funktionsnedsättning har behov av stöd för att nå kän-

nedom om kunskapsområden. Möjligheten till anpassat stöd kan vara avgörande för en elevs 

lärande, men om denna rättighet relateras till vård och omsorg kan det bli komplext. Om stö-

det utgår från ett omvårdande perspektiv finns risken att kunskapsfokus och lärande minskar. 

Elever med intellektuell funktionsnedsättning kan genom gemensamma stödåtgärder, enligt 

Ineland m.fl. (2009), uppleva en stärkt vi-känsla inom gruppen. I den tolkningen blir ett iden-

titetsskapande synligt där elever ser sig själva på ett positivt sätt som omsorgstagare. Detta 

blir dock problematiskt om elever upplever stödet negativt och stigmatiserande.  

Elever med intellektuell funktionsnedsättning har även tydliga rättigheter i utbildning som 

handlar om beskydd, enligt McKenzie och Mcleod (2012). Rätten till stöd, delaktighet och 

beskydd visar sig i praktiken på olika sätt beroende på sammanhang. Författarna menar att 

olika rättighetsdiskurser konkurrerar med varandra i dagens utbildning, vilket kan medföra 

stora konsekvenser för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Om elever beskyddas 

istället för att med anpassat stöd ges möjligheter till delaktighet kan de förlora möjligheter till 

ett jämställt och självständigt liv som samhällsmedborgare. I GySär13 framgår det implicit att 

eleverna skyddas från bland annat vistelse i utlandet, eftersom möjligheter till praktik utom-

lands inte nämns i läroplanstexten för gymnasiesärskolan. Detta begränsar elevernas möjlig-

heter istället för att de stärks tillsammans med anpassat stöd som främjar delaktighet. 

Vissa elever ser omsorg och stöd som något positivt medan andra ser det som negativt 

(Szönyi, 2005; Molin, 2008). Elever som upplever stöd negativt gör allt de kan för att hålla 

sig borta från allt som förknippas med omsorg riktad mot personer med intellektuell funkt-

ionsnedsättning. GySär13 framställer rätten till stöd explicit. Ur ett jämlikhetsperspektiv är 

det viktigt att erbjudande om särskilda insatser finns för elever med intellektuell funktions-

nedsättning, så att de kan ha möjligheter på lika villkor som andra elever.  

Stöd anpassas dock sannolikt utifrån personalens förhållningssätt och kännedom om den 

enskilde eleven. McKenzie (2013) har funnit olika diskursiva modeller för rättigheter för 

elever som har intellektuell funktionsnedsättning. Om personal utgår från den medicinska och 

den psykologiska diskursen innebär det, enligt Ineland m.fl. (2009) sannolikt att de ser 

eleverna som bärare av sina svårigheter och stödet kan därmed bli av kompensatoriskt slag. 

Om personalen istället utgår från social eller interaktiv modell finns större möjligheter att 

personalen ser svårigheterna i miljö och bemötande. GySär13 anger tydligt att eleverna har 

rätt till stöd vid arbetsplatsförlagt lärande och vid övergången mellan skola och arbetsliv. En 

jämställdhetsdiskurs framträder i GySär13, men elevers möjligheter till ett jämställt liv i det 

verkliga livet är beroende av personalens tolkning av och förhållningssätt till dessa 

stödrättigheter. 
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Om stöd i praktiken innebär att en personal följer eleven för att stödja exempelvis under det 

arbetsplatsförlagda lärandet läggs fokus på att det är i det sociala samspelet som utveckling 

bäst kan ske. Detta bekräftar den sociala och den interaktiva modellen i en rättighetsdiskurs 

som, enligt Mckenzie (2013), betyder att det är i miljön som möjligheter finns genom stöd av 

professionella. I denna studie framställs denna modell som social samspelsdiskurs. Eftersom 

särskilda krav ställs på handledaren på det arbetsplatsförlagda lärandet faller det också inom 

ramen för den interaktiva modellen. Detta ger sammantaget möjligheter som gynnar elevens 

lärande och delaktighet i stort. Om behovet av omsorg och stöd kring eleverna utgår från 

social samspelsdiskurs återfinns svårigheterna uteslutande i miljö och bemötande. Därmed 

finns större möjligheter för dem att inte bli helt beroende av traditionell omsorg i sitt vuxenliv. 

I denna diskurs, som tar hänsyn både till individens möjligheter samt miljön, finns stora möj-

ligheter för eleverna till stöd som innebär ökad delaktighet och inkludering.  

Rättigheter betonas olika beroende på hur personal inom skolan tolkar elevers enskilda behov. 

När eleverna ges möjlighet att lyckas med det arbetsplatsförlagda lärandet och förstår sam-

manhanget samt sin egen roll på arbetsplatsen uppstår sannolikt högre grad av delaktighet. 

Detta uppnås troligen lättare när eleverna får individuellt anpassat stöd. Särskilda insatser kan 

därmed behövas för att större delaktighet ska uppnås. En jämlikhetsdiskurs blir relevant i 

sammanhanget, eftersom elever med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till delaktighet 

på samma villkor som övriga i samhället. GySär13 anger att utbildningen ska vara individua-

liserad och kunna anpassas efter elevens enskilda behov. Det anges dock också implicit att 

eleverna förväntas behöva stöd och därmed blir även psykologisk och medicinsk diskurs syn-

liga. Elever ska enligt GySär13 nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och genom 

detta förmedlas implicit att eleverna har en gräns för vad de kan klara av. Detta står i direkt 

anknytning med det historiska perspektiv som bland annat beskrivs av Berthén (2007) där 

problematik och svårigheter uteslutande ansågs ligga hos eleverna. Över hundra år senare 

finns detta naturvetenskapliga synsätt kvar i aktuella styrdokument för svensk skola. 

7.2 Intellektuell funktionsnedsättning som begränsning 
I kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) anges explicit att elever på individuellt program 

endast är erbjudna praktik om rektor anser att de kan dra nytta av vistelse på en arbetsplats. 

Medicinsk diskurs blir synlig där elevers begränsningar framstår som hinder på grund av 

intellektuell funktionsnedsättning. Fokus på brister och svårigheter hos eleverna kan medföra 

att färre möjligheter i utbildningen ges. Ineland m.fl. (2009) menar att innebörder av begrepp 

skapas i samspelet med andra. GySär13 förmedlar ett synsätt som kan ses som en historisk 

kvarleva. Om elever möts utifrån medicinskt perspektiv minskar förmodligen chanserna att 

anpassningar görs i miljö och bemötande. Därmed finns stor risk att innebörden av 

intellektuell funktionsnedsättning fortsätter att upprätthållas utifrån kompenserande perspektiv 

som fokuserar svårigheter hos elever. 

Det anges explicit att elever på gymnasiesärskolan ska tillägna sig kunskaper inom ett 

yrkesområde. Dessa kunskaper ska kunna användas både i arbetsliv och privatliv. 

Konsekvensen av detta kan innebära att elever inte når fördjupade kunskaper som ger större 

möjlighet till ett arbete efter avslutad utbildning. Rätten till delaktighet kan därmed ses som 

kränkt. Det anges explicit att elever på nationella program ska uppnå konkreta erfarenheter 

genom arbetsplatsförlagt lärande. Detta medför att elever på nationella program har större 

möjligheter att nå fördjupade kunskaper som kan leda till ett arbete i framtiden. Rätten till 

denna möjlighet nämns inte i GySär13 för elever på individuellt program. Om rektor bedömer 

att det gynnar individen kan elever på individuellt program få praktik, men det är ingen 
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självklarhet. Elever som enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) har högre grader av 

intellektuell funktionsnedsättning kan därmed bli begränsade. Detta står i kontrast till vad som 

anges i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN, 2008). 

Där beskrivs att utbildning ska ske utan diskriminering och den ska ske på lika villkor. Elever 

på gymnasiesärskolans individuella program har inte lika villkor som elever på gymnasie-

särskolans nationella program och därmed får de en ojämlik utbildning.  

När förväntningarna saknas på att elever ska uppnå hela kunskapsmål, kan deras möjligheter 

eventuellt begränsas och det finns en risk att eleverna inte helt ges möjligheter att klara målen. 

Rätten till stöd kan bli begränsad och kompensatorisk om stödåtgärder utgår från psykologisk 

eller medicinsk diskurs. I GySär13 framkommer medicinsk, psykologisk och social samspels-

diskurs som till stora delar är varandras motsatser. Den psykologiska diskursen framträder 

bland annat i samband med att elever med intellektuell funktionsnedsättning anses ha ett 

kunskapstak. Elever på gymnasiesärskolans individuella program förväntas implicit inte 

kunna uppfylla kunskapskrav, eftersom inga kunskapskrav finns i GySär13. Det anges 

dessutom implicit att de inte heller har möjlighet att uppnå alla beskrivna kravnivåer, eftersom 

deras kunskap ska bedömas utifrån enskilda elevers förutsättningar. McKenzie och Mcleod 

(2012) skriver att olika rättigheter i utbildning för personer med intellektuell funktions-

nedsättning har en tendens att konkurrera med varandra. Det skulle gynna elevernas delaktig-

het om rättighetsdiskurserna istället kompletterade varandra. 

Uttrycket nå så långt som möjligt används återkommande i GySär13. Eleverna förväntas inte 

nå vissa mål fullt ut. Elever på gymnasiesärskolan ska utvecklas mot att samspela med andra 

och förstå andra så långt det är möjligt. Detta väcker frågor kring vilka föreställningar som 

skapas genom detta synsätt. Är GySär13 påverkad av ett förflutet där personer med 

intellektuell funktionsnedsättning ansetts vara ägare av sina svårigheter? Om pedagoger utgår 

från en psykologisk eller medicinsk diskurs och utgår från att eleverna har ett kunskapstak, 

ges sannolikt få möjligheter att träna kunskaper och förmågor som ställer utmanande krav på 

eleven. När den sociala samspelsdiskursen saknas finns risk att det också saknas förståelse för 

att svårigheter bland annat uppstår i mötet mellan individ och omgivning. Detta kan ge stora 

konsekvenser för eleverna beroende på hur de blir bemötta. 

På 1800-talet var den medicinska diskursen helt avgörande för hur intellektuell 

funktionsnedsättning framställdes och en tro fanns på att bota det sjuka hos personer med 

intellektuell funktionsnedsättning (Grunewald, 2008). Under mitten av 1900-talet framträdde 

den psykologiska diskursen i sammanhanget (Berthén, 2007), men fortfarande låg fokus på 

elevernas individuella begränsningar och på hur eleverna kunde anpassas till samhället. 

Psykologisk och medicinsk diskurs lyfter fram de brister och svårigheter som finns hos 

eleverna och som behöver kompenseras (Nilholm, 2012). Idag är fortfarande dessa båda 

diskurser starkt framträdande i GySär13. Fokus ligger därmed kvar på vilka svårigheter som 

eleverna har på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning. Läroplanen medverkar till en 

syn där elever på gymnasiesärskolan anses ha kunskapstak på grund av intellektuell 

funktionsnedsättning. Tydliga historiska perspektiv är alltså fortfarande rådande i gymnasie-

särskolans styrdokument som fokuserar elevernas begränsningar. Om möjligheter som skapas 

i samspel med miljö och omgivning istället fokuserades i styrdokumentens texter skulle 

intellektuell funktionsnedsättning framställas som mer positiv. Det skulle främja jämlika 

möjligheter och delaktighet i större utsträckning. 

Det traditionella omsorgsperspektivet (Molin, 2004) kan ses utifrån olika diskurser. Rätten till 

stöd kan vara begränsande eller ge möjligheter beroende på om stödet som ges exempelvis 
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utgår från social samspelsdiskurs eller medicinsk diskurs. Av pedagoger som utgår från en 

medicinsk diskurs ges sannolikt få möjligheter att träna kunskaper och förmågor som ställer 

utmanande krav på eleven. Detta skulle exempelvis kunna bero på att förväntningarna är låga. 

När elever blir placerade efter sin nivå sänks förväntningarna på elevernas resultat hos lärare 

och eleverna får sämre motivation och sämre självkänsla, enligt Persson & Persson (2012). En 

konsekvens för eleverna på gymnasiesärskolan av den medicinska diskursen kan innebära att 

de är beroende av vilken syn personalen har på deras möjligheter. Eftersom låga förväntningar 

uttrycks i GySär13 och kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) finns stora risker att persona-

len också förmedlar dessa.  

Elevers möjligheter begränsas genom att de skyddas från vistelse utomlands i exempelvis 

platsförlagt lärande på nationella program. Eleverna begränsas i utbildningen och de saknar 

möjlighet till full delaktighet och inkludering i ett globalt samhälle. Rätten till delaktighet 

utifrån socialt perspektiv kan ses som kränkt. Detta kan tolkas som att eleverna bör skyddas 

från att riskera hamna utanför det svenska omsorgssystemet. Här framstår elever med 

intellektuell funktionsnedsättning som oförmögna till självständighet ens med stöd. I FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (FN, 2008) ingår beskydd 

som en central rättighet. GySär13 förmedlar ett begränsande och beskyddande perspektiv i en 

beskyddande omsorgsdiskurs. Det är viktigt att rätten till beskydd inte blir begränsande för 

eleverna på gymnasiesärskolan och utestänger möjligheter i utbildningen. Stöd och beskydd 

behöver komplettera varandra för att delaktighet ska ske på lika villkor som för elever på 

gymnasieskolan. 

Det anges implicit i GySär13 att elever på gymnasiesärskolan inte har möjlighet till samma 

utbildning som elever på gymnasieskolan. Det framkommer implicit genom att elever som 

gått på gymnasiesärskolan inte nämns kunna bedriva fortsatta studier på universitet och högs-

kolor. Ur ett delaktighetsperspektiv framstår detta som ojämlikt. Ryan (2014) och Kleinert 

m.fl. (2012) har visat flera fördelar ur ett inkluderingsperspektiv för personer med intellektu-

ell funktionsnedsättning som studerar på högskolor. Elever som avslutar sin utbildning på 

gymnasiesärskolan når förmodligen aldrig dessa fördelar. 

Det förmedlas i kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) att elever på gymnasiesärskolans 

nationella program har lättare att få arbete efter avslutad utbildning än elever på gymnasie-

särskolans individuella program. Eftersom elever på gymnasiesärskolan ska tillägna sig kun-

skaper i ett brett användningsområde istället för fördjupade yrkeskunskaper når de ojämlika 

möjligheter efter avslutad utbildning. Det anges implicit i kommentarmaterialet (Skolverket 

2013) att sysselsättning inte är ett regelrätt arbete. Elever på gymnasiesärskolans individuella 

program anges implicit endast få sysselsättning efter avslutad utbildning på gymnasiesärsko-

lan. Här blir frågan relevant om ungdomar som avslutar sin utbildning inom gymnasiesärsko-

lans verksamhet har samma möjligheter i ett vuxenliv som andra ungdomar. Kan de träda in i 

ett demokratiskt samhälle som jämlika medborgare efter avslutad utbildning? 

7.3 Tanken om en likvärdig skola  
GySär13 har genom den nya gymnasiesärskolereformen annan läroplan än gymnasieskolan. 

Frågan uppstår om det kan bero på att eleverna på gymnasiesärskolan ska skyddas från andra 

eller om andra ska skyddas från dem. Inkluderande utbildning gynnar elever både socialt och 

kunskapsmässigt (Tardif-Williams m.fl., 2007). Läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(1994) grundlade ett inkluderande perspektiv, men i och med att ny läroplan för gymnasie-

särskolan infördes 2013 särskildes den igen från gymnasieskolan. Samtidigt som gymnasie-
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särskolan fick en egen läroplan benämns samverkan med gymnasieskolan på ett mycket 

tydligare sätt (Skolverket, 2013). Eftersom gymnasiesärskolan och gymnasieskolan tidigare 

hade gemensam läroplan torde samverkan ha varit en självklarhet, men eftersom skolformerna 

hade skilda kursplaner var det inte så. Idag har skolformerna fortfarande skilda kursplaner 

samt skilda läroplaner, vilket kan anses vara att skilja dem åt ytterligare. En parallell kan här 

dras till de perioder då personer med intellektuell funktionsnedsättning ansetts behöva 

beskydd eller när samhället ansågs behövs beskyddas från dem. Finns sådana synsätt kvar, 

eftersom skolformernas läroplaner åter skiljs åt? Detta kan tolkas som en tillbakagång bort 

från inkluderingstanken. Areschoug (2003) lägger fokus på hur ökningen av antalet elever i 

särskolan kring senaste sekelskiftet skulle kunna dras som parallell till skolan under mitten av 

1900-talet. Utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning ansågs då vara en 

lösning på samhällsproblem. Detta i en tid när det bland annat var personer med annan etnisk 

bakgrund och barn till fattiga familjer i städernas utkanter som ofta kategoriserades som 

elever med intellektuell funktionsnedsättning och som segregerades från folkskolan. 

Stigmatisering (Ineland m.fl., 2009) kan ses som en uppenbar risk elever med intellektuell 

funktionsnedsättning när de speglar sig i andra ungdomar utifrån negativa bemötanden som 

befäster olikheter och utanförskap. Det är viktigt att samspel med andra ungdomar utanför 

minoritetsgruppen på gymnasiesärskolan präglas av acceptans och respekt för olikheter. 

Morin m.fl. (2013) visar sambandet mellan kunskap och positiva attityder gentemot personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. En inkluderande utbildning skulle gynna samspelet ur 

den aspekten. En inkluderande miljö skulle kunna gynnas genom att skolformerna hade 

samma läroplan. 

Mångfald uttrycks som mål när elever på Gy11 och GySär13 ska interagera med varandra i 

skolan (Skolverket, 2013). Detta kan tolkas som att syftet därmed innebär att det är elever på 

gymnasieskolan som ska möta elever på gymnasiesärskolan för att möta samt förstå och 

acceptera olikheter. Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska å sin sida lära sig 

samspela i samverkan med gymnasieskolans elever. Morin m.fl. (2013) har visat hur attityder 

mot personer med intellektuell funktionsnedsättning varierar bland annat beroende på 

kunskap och utbildning. Ungdomar som inte tidigare har mött personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har därmed sannolikt sämre attityder gentemot dem än andra ungdomar. 

Det är därmed av största vikt att elever med intellektuell funktionsnedsättning erbjuds 

delaktighet och inkludering i dagens skola på samma sätt som alla andra, vilket tydligt 

framgår både i Salamancadeklarationen (1994) och i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (2008).  

Eleverna på gymnasiesärskolan har inte jämlika möjligheter som elever på gymnasieskolan. 

Detta gäller ur flera olika aspekter. Det berör möjlighet till fortsatta eftergymnasiala studier, 

möjlighet till att få arbete samt möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Detta ger 

sannolikt begränsande konsekvenser för elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

Ojämlika möjligheter framkommer också i GySär13 gällande att elever på gymnasiesärskolan 

ska ha ett bredare användningsområde för sina kunskaper än elever inom Gy11. Det kan 

tolkas som att elever med intellektuell funktionsnedsättning endast förväntas nå ytliga 

kunskaper i stället för specifika och fördjupade kunskaper inom sitt yrkesområde. I Gy11 

förekommer uttrycket nå så långt som möjligt eller ha viss kännedom om inte alls. Där 

förväntas elever generellt nå målen. Persson och Persson (2012) beskriver hur lärare tenderar 

ha lägre förväntningar på elever som segregerats i undervisning på grund av lägre 
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kunskapsnivå. Detta väcker frågan om utbildare också därmed på gymnasiesärskolan sänker 

förväntningar och krav på olika yrkesskickligheter. 

 

7.4 Gymnasiesärskolan som förberedelse för vuxenlivet 
Termen utvecklingsstörning fördes in i lagstiftningen på 1960-talet och definierades utifrån 

behovet av vård och omsorg (Areschoug, 2003). Eftersom benämningen fortfarande används 

och är central i gymnasiesärskolans styrdokument finns fortfarande en direkt koppling till 

omsorgsperspektivet kvar. Termen förmedlar en syn på elever som störda (Frithiof, 2007; 

Assarson, 2009). I betydelsen finns också en kategorisering av uppträdande och intelligens 

utifrån vad som anses vara normalt (Ineland m.fl., 2009).  

Länge saknades kriterier för hur elever kategoriserades med intellektuell funktionsnedsättning 

(Areschoug, 2003). Det var ungdomar som ansågs onormala och problemskapande som place-

rades i vad som kallades sinnesslöskola under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal (Tideman 

2000). Idag ingår både psykologisk och medicinska diskurser i avgörande bedömning för om 

en elevs svårigheter att nå kunskapsmål inom det ordinarie utbildningssystemet beror på intel-

lektuell funktionsnedsättning eller inte. Bedömningen måste dock idag kompletteras med 

social och pedagogisk bedömning och göras i ett helhetsperspektiv utifrån dessa fyra delar för 

att mottagande i gymnasiesärskolan ska vara möjlig (SFS 2010:800). Även om alla fyra delar 

ska finnas med i en helhetsbedömning finns risker för att de äldre diskurserna väger tyngre 

utifrån ett traditionellt naturvetenskapligt perspektiv.  

Det finns en tydligt och uppenbar skillnad dem mellan gymnasiesärskolans nationella och 

individuella program. Dessa inbegriper bland annat kunskapsmål och bedömning. Elever på 

individuellt program bedöms utifrån kunskapsnivåer istället för kunskapsmål samt utifrån 

deras individuella förutsättningar. Ur ett historiskt perspektiv kan parallell dras med att elever 

med högre grader av intellektuell funktionsnedsättning på 1800-talet bortsorterades i 

utbildningen. Detta rättfärdigades då med att de inte var värda att lägga arbete på (Grunewald, 

2008). Detta kan tydligt sammanlänkas med uppdelningen inom dagens gymnasiesärskola där 

eleverna, enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2013) med högre grader av intellektuell 

funktionsnedsättning inte omfattas av exempelvis de nationella programmens kunskapsmål 

och arbetsplatsförlagda lärande. För alla elever, oavsett funktionsnedsättning, bör det vara 

rimligt att ha tydliga mål att sträva emot. I detta sammanhang framgår ojämlikhet i GySär13. 

En relevant fråga som uppstår handlar om huruvida dessa elever idag är värda att lägga möda 

på eller inte.  

Genom historien har elever med intellektuell funktionsnedsättning mött ett samhälle som i 

olika perioder både erbjudit dem beskydd men också krävt beskydd från dem (Areschoug, 

2003; Ineland m.fl., 2009). Det finns förmodligen kvar tendenser av dessa synsätt ännu i da-

gens samhälle och till viss del återspeglas det i GySär13. Låga förväntningar på elevernas 

samspel och lärande kan leda till ökad stigmatisering, enligt Ineland m.fl. (2009). Författarna 

menar att risken ökar om eleverna möter negativa värderingar i det sociala samspelet i skolan. 

Tardif-Williams, Trent-Kratz & Donato (2007) skriver att utbildningen måste förbereda elever 

inför livet efter skolan och att en inkluderande skola skapar positivare attityder mot elever 

med intellektuell funktionsnedsättning inför framtiden. Att beskydda elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ger liten förberedelse till ett kommande vuxenliv som inte enbart ska 

rymmas inom en värld fylld av vård och omsorg. 
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Mineur (2003) lägger fokus på hur särskolans existens i Sverige har debatterats åter-

kommande med kritik över att skolformen särbehandlar elever. Politiskt har samtidigt en 

strävan funnits efter att forma en skola för alla. Elever som gått på gymnasiesärskolan kan ha 

begränsade möjligheter i framtiden gällande både studier och arbete, menar hon. Inom 

folkhögskolan har det funnits eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning sedan 1965 (Grunewald, 2008). På folkhögskolor finns utbildningar som 

riktar sig till personer som har gått på gymnasiesärskola, men utbildningarna är få. Utbild-

ningarna är endast avsedda för personer med intellektuell funktionsnedsättning och tillträde 

till andra platser på reguljära folkhögskolekurser är sällan ett alternativ. Idag pågår dock 

utvecklingsarbeten för att starta högskolekurser och program för elever som har gått 

gymnasiesärskolan (Nationella Samverkansgruppen, 2014). Fokus läggs på delaktighet och på 

rätten till eftergymnasial utbildning som ger större möjligheter till att bli anställningsbar på 

arbetsmarknaden i en jämlikhetsdiskurs.  

Utbildning kan ses som en investering för att öka en stats ekonomiska tillväxt, enligt Gustavs-

son (2009). Detta kompletteras med människans sociala förmåga i form av flexibilitet och 

anpassning. En relevant fråga uppstår utifrån synen på ungdomar med intellektuell funktions-

nedsättning i framtiden. Vad händer med synen på dem när de inte kan medverka till en stats 

ekonomiska tillväxt på samma villkor som övriga personer i samhället? Det anges implicit i 

GySär13 att de inte kan konkurrera med andra på grund av att de har intellektuell funktions-

nedsättning, men även på grund av att deras utbildning inte når samma nivåer som gymnasie-

skolans. Här framkommer ojämlika förutsättningar för deltagande i ett demokratiskt samhälle 

på lika villkor. Elever på gymnasiesärskolan anges explicit inte ha krav på sig att tillägna sig 

för branschen godtagbara kunskaper. Här begränsas möjligheterna till att kunna konkurrera 

om arbete för elever intellektuell funktionsnedsättning i ett kommande vuxenliv.  

En stödjande omsorgsdiskurs kan innebära begränsade möjligheter om eleverna redan från 

start förväntas vara beroende av omsorger för att få ett bra vuxenliv. Om behovet av omsorg 

och stöd grundas i en medicinsk eller psykologisk diskurs läggs svårigheterna inom eleverna 

och därmed kan förväntningarna ytterligare sänkas på elevernas egna möjligheter. Rätten till 

särskilda insatser och omsorg beskrivs inom stödbegreppet i GySär13. Omsorg innebär både 

möjlighet och begränsning. Möjlighet till större delaktighet ges genom stöd. Begränsning sker 

dock genom skydds- och omvårdnadstanken. Eleverna på gymnasiesärskolan ges enligt 

GySä13 implicit inte samma möjligheter i utbildningen och i framtiden som elever på 

gymnasieskolan.  

Kunskaper som tillägnas på gymnasiesärskolan ska, enligt GySär13, användas i privatliv och 

samhällsliv samt i framtida yrkesliv för elever på gymnasiesärskolan. Eleverna ska utveckla 

förmågor, men de har inte krav på sig att kunna använda förmågorna som redskap. Implicit 

anges att förmågor inte är samma sak som kunskap. Kunskap uttrycks nämligen implicit ha ett 

högre värde än förmågor, eftersom det i större utsträckning är kunskap som fokuseras i Gy11 

och förmågor i GySär13. Kunskaper som tillägnas i Gy11 ger exempelvis fler möjligheter 

gällande bland annat fortsatt utbildning. En relevant fråga i sammanhanget handlar om 

huruvida elever med intellektuell funktionsnedsättning har behov av att använda förmågorna 

som redskap eller ej. En följdfråga blir då om detta beror på att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning med största sannolikhet går en framtid till mötes inom vård och omsorg. 

Inom medicinsk diskurs kompenseras förmågor genom traditionella stödinsatser och om-

sorger. Anses eleverna inte ha möjlighet att lära sig använda sina förmågor som redskap på 

grund av intellektuell funktionsnedsättning? En psykologisk diskurs blir synlig i samman-
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hanget. Inom en psykologisk diskurs har elever på gymnasiesärskolan lägre förutsättningar på 

grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Är GySär13 influerad av det förflutna som förr 

innebar att dessa personer skulle anpassas till samhället? Är samhället, enligt GySär13, inte 

redo att möta intellektuell funktionsnedsättning utifrån att alla personer är olika och att 

avvikelser är något naturligt?  

En social samspelsdiskurs förmedlar däremot ett synsätt som innebär att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har förutsättningar till att använda sina förmågor som 

redskap om miljö och bemötande anpassas efter deras individuella behov. Detta stärker 

elevers möjligheter till att vara en medborgare i demokratiskt samhälle på samma premisser 

som andra. Konsekvenserna blir med andra ord stora för elever på gymnasiesärskolan 

beroende av vilken diskurs som omgärdar deras utbildning. 

7.5 Framtida forskning 
Studien har väckt intresset för vilka diskurser som kan finnas i allmänhetens samtal kring ut-

vecklingsstörning. Det skulle vara intressant att granska samtal på ett nära sätt för att förstå 

vilken eller vilka verkligheter och diskurser som beskrivs. Jag skulle vilja undersöka vilka 

diskurser om intellektuell funktionsnedsättning som återfinns i pedagogers samtal. Hur kon-

strueras intellektuell funktionsnedsättning utifrån pedagogers samtal om elever? Det skulle 

vara intressant att studera om deras samtal stärker bilden som framkommit i denna studie eller 

om en annan bild skulle bli synlig.  

Diskurser om intellektuell funktionsnedsättning förekommer förmodligen också i elevers sam-

tal. Det vore givande att ta reda på vilka diskurser som framträder när elever med intellektuell 

funktionsnedsättning resonerar om sig själva. Detta utifrån ett perspektiv som elev på gymna-

siesärskolan och som mottagare av både stöd och omsorg. Kan rättighetsdiskurser samt medi-

cinsk, psykologisk eller social diskurs i deras samtal bli synliga? 

Undersökningar av sådana slag skulle kunna göras både i formella och informella samtal samt 

i både enskilda intervjuer och i gruppintervjuer. De skulle även kunna göras delvis under på-

gående aktiviteter för att möjliggöra så naturliga samtal som möjligt. 

Det vore också intressant att undersöka vilka rättighetsdiskurser som blir synliga i stödinsatser 

som görs på gymnasiesärskolan och hur dessa diskurser påverkar varandra. Konsekvenserna 

för eleverna som mottagare av stöd på gymnasiesärskolan kan bli olika beroende på om stödet 

utgår från delaktighet eller beskydd. 

7.6 Metoddiskussion 
Diskursanalysen som metod har hjälpt till att förenkla kategoriseringen av mina resultat. Jag 

läste och analyserade Gymnasiesärskolans läroplan utifrån olika aspekter. Jag valde bland 

annat att utgå från olika rättighetsaspekter på utbildning. Dessa aspekter på utbildning kan 

dock möjligen ha lett mig in på en avgränsande metod som utestängde andra möjliga vägar in 

i textanalysen. 

I flera sammanhang har mitt analysarbete varit nära förknippat med innehållsanalys och be-

greppsanalys. Eftersom jag inte enbart var intresserad av innehållet i gymnasiesärskolans lä-

roplan var det viktigt att hela tiden hålla den diskursiva tanken levande genom hela analysar-

betet. Det var också viktigt att inte fokusera för mycket på olika begrepps betydelse, eftersom 

jag var intresserad av vilken konsekvens användandet av begreppen utifrån vad en diskurs 

kunde innebära. Diskursiva frågeställningar hölls därför centrala genom hela analysarbetet för 

att hålla kvar fokus på studiens syfte. Om jag skulle göra om studien hade jag introducerat de 
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diskursiva grundfrågorna på ett tidigare stadie för att ännu tydligare ha det som utgångspunkt 

i arbetet. 

Jag har genom att använda diskursiv teori lärt mig att på ett tydligare sätt finna vad som fram-

ställs mellan raderna i en text. Möjliga felkällor i denna studie kan finnas utifrån den förför-

ståelse som jag fört med in i analysarbetet. Det finns alltid risker att resultat och slutsatser kan 

vara direkt kopplade till den kunskap som jag hade innan studien påbörjades. Jag har genom 

hela studiens genomförande hållit medvetenheten om detta vid liv för att kunna undvika fel-

källor i så stor utsträckning som möjligt. 
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