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Synen på gymnasiesärskoleeleven 

En diskursanalys av två läroplaner 

Niclas Olanders 

Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om synen på gymnasiesärskoleeleven. Det övergripande syftet med 

arbetet är att studera synen på gymnasiesärskoleeleven i två läroplaner, där även synen på 

bedömning av gymnasiesärskoleeleven är intressant. I en inledande bakgrund beskrivs 

styrdokument inom gymnasiesärskolan, läroplansteori samt bedömning. Fortsättningsvis 

presenteras den diskursanalytiska metoden från Foucaults, Faircloughs, Laclau och Mouffes 

perspektiv och begrepp. I arbetet betonas språkets betydelse i diskursanalysen, hur 

förskjutningar i språket påverkar synen på gymnasiesärskoleeleven. 

I resultatdelen redovisas utdrag från delar av läroplanerna, Lpf 94 och Gys13, samt de två 

statliga utredningar som ledde till läroplanerna. Vidare analyseras texterna utifrån den 

diskursanalytiska metoden. I analysen beskrivs en diskurs om utvecklingsstörning samt en 

diskurs om bedömning. Analysen visar bl.a. att det kring begreppet utvecklingstörning inte 

skett några större förskjutningar i språket, men att det är tydligare definierat i Gys 13 än i Lpf 

94. Analysen visar vidare att synen på gymnasiesärskoleeleven förskjutits i och med att ett 

nytt betygssystem införts, då eleven i det nya betygssystemet ska vara mer delaktig i 

bedömningen. Avslutningsvis diskuterar jag utifrån ett Foucaultperspektiv vad det innebär att 

ha diagnosen utvecklingsstörning och hur mycket inflytande gymnasiesärskoleeleverna 

egentligen har i sin utbildning utifrån vad som står i läroplanerna. 
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Inledning och problemområde 

Det här arbetet handlar om synen på särskolan och särskoleeleven, närmare bestämt 

gymnasiesärskoleeleven. Jag har under lång tid arbetet på en gymnasiesärskola som lärare. 

Under den tiden har det skett stora förändringar i och med att det kommit en ny läroplan samt 

ett nytt betygssystem. Det är styrdokument som ska styra verksamheten då rektorer, lärare och 

annan personal som arbetar med eleverna ska ha detta som en kunskap och som ett 

förhållningssätt då de arbetar med eleverna. Det är styrdokument som anger riktningen och 

ramarna för eleverna där de i vardagen befinner sig i skolans praktik. 

Då jag arbetar i denna praktik vill jag fördjupa mig och undersöka på vad som står i några 

styrdokument. Jag ser följande arbete som en process då jag utifrån syfte, frågeställningar och 

examensarbetets disposition belyser eleven. Vidare blir det diskursanalytiska 

förhållningssättet viktigt, hur teori och praktik förenas i skrivandet. Jag tar avstamp och 

skriver utifrån en forskningsansats där tyngdpunkten ligger inom det diskursanalytiska 

forskningsfältet. 

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av det ovanstående är det övergripande syftet att studera synen på 

gymnasiesärskoleeleven i två läroplaner. Ett underliggande syfte är även att studera synen på 

bedömning av gymnasiesärskoleeleven. 

 

Tre frågar jag vill undersöka vidare utifrån syftet är: 

Hur beskrivs gymnasiesärskoleeleven i läroplanerna? 

Har synen på gymnasiesärskoleeleven förändrats sedan ett nytt betygssystem införts?   

Hur ser den dominerande diskursen eller diskurserna ut i läroplanerna? 

Bakgrund 

Nedan följer en bakgrund till mitt forskningsområde. För att få en djupare förståelse kring de 

texter jag studerar och för att sätta in mitt syfte med frågeställningar i en kontext finner jag det 

viktigt att se vad litteraturen tar upp kring styrdokument, läroplan och bedömning. 

Styrdokument och gymnasiesärskola  

Likt det "vanliga" gymnasiet är gymnasiesärskolan inte bara yrkesförberedande. Det ska även 

ge en god grund för personlig utveckling och ge eleverna verktyg för aktivt deltagande i 

samhällslivet. I skollagen uttrycks det: 

 

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska 

ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för en personlig utveckling och ett 

aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska formas så att den främjar social gemenskap och 
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utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och 

tillämpa kunskaper (18 kap. 2 paragrafen 1 och 2 stycket skollagen: 2010:800). 

 

Skollagen får ses som det styrdokument som ligger till grund för övriga styrdokument. 

Styrdokument som existerar närmare gymnasiesärskoleeleven är gymnasieförordning, 

läroplan, programmål, ämnesplan och ämnesområden. Styrdokumenten är tänkta att skapa en 

helhet. De fyller också en funktion var för sig men uttrycker också en gemensam syn på 

verksamheten i utbildningen. Skollagen är överordnad de andra dokumenten. 

Gymnasieförordningen, läroplanen, programmålen konkretiserar skollagens bestämmelser. 

Ämnesplan och ämnesområden styr undervisningen i enskilt ämne eller ämnesområde 

(Skolverket 2013). 

 

Den här uppsatsen fokuserar på styrdokumentet läroplanen och gymnasiesärskoleeleven. Min 

studie begränsar sig till läroplansnivå och hur synen på gymnasiesärskoleeleven uttrycks i 

läroplanen (Lpf 94 och Läroplan för gymnasiesärskolan 2013, fortsättningsvis i uppsatsen 

namngiven Gys 13), i ett par statliga förberedande arbeten kring läroplanen (SOU 1992:94, 

SOU 2011:2) en revidering av Lpf 94 för gymnasiesärskolan (Skolverket 2002) och ett 

informationsmaterial om nya gymnasiesärskolan från Skolverket (Skolverket 2013). 

Läroplan och läroplansteori 

Läroplaner speglar samhället. Det är en förordning som utfärdas av Sveriges regering. 

Läroplanen anger de värden och den grund som skolan ska bygga sin undervisning på, de mål 

som ska genomsyra undervisningen samt de mål som eleven ska nå. 

 

Den empiriska delen i min uppsats behandlar närläsning utifrån diskursanalys av läroplaner. I 

läroplanerna beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för 

arbetet. Det övergripande är skollagen där det anges mål och riktlinjer för hur arbetet i skolan 

ska utformas (Swärd & Florin 2011). 

 

Begreppet läroplan är komplext och svårt att kortfattat beskriva. Utgår man från det 

traditionella svenska ordet ”läroplan” så finns risken att förståelserna av innebörden av ordet 

blir begränsat. Tanken kan då leda till en av de officiella trycken utgiven bok med riktning 

och föreskrifter för en verksamhet, d.v.s. de formulerade och officiellt föreskrivna målen och 

innehåll. Det engelska begreppet curriculum är vidare då inte endast det officiella dokumentet 

fokuseras utan även praktiken, stoffurval, organisation och förmedlingsformer i 

undervisningen (Linde 2006, sid 5). 

 

Det läroplansteoretiska perspektivet kan ses som en pedagogisk forskningsinriktning, 

fördjupar sig i begreppet läroplan och studerar bl.a. dess ursprung, dess koppling till politik 

eller hela den filosofi och de kulturella föreställningar om exempel samhället, skolan och 
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kunskap som ligger till grund för detta dokument (Adolfsson 2013, sid 21). 

Läroplansteoretiska studier har inte som syfte att lösa problem i skolan eller ge tips och råd. 

Det läroplansteoretiska perspektivet sätter in läroplanen i sitt historiska och samhälleliga 

sammanhang för att därigenom öka förståelsen kring och ge förklaringar till samtida 

kunskapsuppfattningar, påvisa motsättningar och dilemman som finns inbäddade i 

utbildningsreformer (a.a. sid 22). Min undersökning är inte en djupdykning i begreppet 

läroplan men utifrån det diskursanalytiska förhållningssätet så är begreppet läroplan viktigt 

och något som gymnasiesärskoleeleven befinner sig i. 

Gymnasiesärskolan och bedömning 

Den nya gymnasiesärskolan startade höstterminen 2013. Det kommer därför bli två parallella 

gymnasiesärskolor under några år. De elever som redan går i den tidigare gymnasiesärskolan 

får gå klart sin utbildning. Utbildningen är fortfarande på fyra skolår, jämfört med det vanliga 

gymnasiet som är tre år. De nationella programmen i den nya gymnasiesärskolan blir 

kursuppbyggda med 2500 poäng och det individuella programmet kommer att innehålla 

ämnesområden. Det nya betygssystemet innebär att det blir kunskapskrav i stället för kriterier. 

Skillnaden är att kunskapskraven innebär att man tittar på helheten och inte är en lista med 

kriterier som man ska bocka av på vägen.  

 

Bedömning är ett stort område som växer och tar mer plats i skolpraktiken. I en av mina 

frågeställningar ovan fokuserar jag på bedömning och förändringar i betygssystemen. Vad det 

får för konsekvenser i synen på eleverna. Ett nytt sett att betygsätta och bedöma får 

konsekvenser för pedagogers förhållningssätt till eleven. För att få en bakgrund och kontext 

till betygsättning och bedömning beskriver jag nedan något om vad litteraturen säger om 

detta. 

 

Lindström m.fl. (2012) menar man att skolforskning under senare år förskjutit tyngdpunkten 

från undervisning till lärande. Detta har lett till en ny syn på att dokumentera, bedöma och 

utveckla kunskap. Bedömning av förmågor och förhållningssätt innebär en förskjutning av 

fokus från produkter (kunskaper och färdigheter) till processer (lärande, kunskapsbildning). 

Den formativa bedömningen har blivit ett viktigt redskap och förhållningssätt i skolan (a.a. sid 

12). 

 

Elever som är inskrivna på gymnasiesärskolan har olika former/grader av utvecklingsstörning. 

Detta medför att personal som arbetar på en särskola måste ha kunskap kring sin målgrupp 

samt ett förhållningssätt i pedagogiska sammanhang som skiljer sig från ”vanliga” skolor med 

elever som inte är utredda eller har diagnos. Lärandet och kunskapsutvecklingen kring elever 

med utvecklingstörning sker långsammare och mer konkret. Det handlar inte om artskillnad i 

kunskapsutvecklingen utan snarare om gradskillnad (Skolverket 2009). 
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Synen på bedömning på en särskola ska egentligen inte vara annorlunda jämfört med 

bedömning på en vanlig skola. Det handlar om att använda bedömningen (summativ och 

formativ) som ett redskap i undervisningen i samspelet med eleven för att stärka lärandet 

(Lundahl 2011). Ett viktigt syfte med bedömningen kan handla om att lyfta fram elevers 

styrkor och förmågor i ämnet och att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av 

hjälp och stöd i lärandet (Skolverket 2009). Pedagogens förhållningssätt kring bedömning bör 

alltså vara lika oavsett om eleven är inskriven på särskolan eller inte. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Den teoretiska ingången till min studie är mångfaldig utifrån några samhällsvetenskapliga 

traditioner. Jag syftar på traditioner inom samhällsvetenskapen där begrepp som diskurs och 

konstruktionism är centrala. Jag tycker det är viktigt att beskriva dessa traditioner, framförallt 

kring diskurs, och tydliggöra hur redskapen till just min diskursiva ansats och analys växt 

fram. Det skapas en större förståelse då begreppet diskurs sätts i ett sammanhang där dess 

teoretiska rötter och dess tradition belyses. Jag menar och finner det meningsfullt för att skapa 

större förståelse kring teori, metod och resultat, att ge en bakgrund till den diskursanalytiska 

ansatsen. Det är även viktigt att man känner till de filosofiska, teoretiska och metodologiska 

angreppssätten i diskurserna.  

Diskurs 

Begreppet diskurs är centralt i min undersökning. Jag märker att ju mer man läser om 

begreppet desto större förståelse får man om det, begreppet vidgas. Begreppet blir mer 

intressant, men samtidigt mer komplext. Det har en tradition bakom sig, vetenskapsteoretiska 

rötter, som tar sig olika uttryck idag beroende på hur man väljer att använda det och vilken 

ingång man väljer. Jag ser kunskapen om diskurs som ett verktyg som ska användas i min 

diskursanalys. För mig har det handlat om att sätta en gräns i fördjupning av begreppet. Jag 

märker att teorigenomgången och metoddelen sammanlänkas. De är ingen tydlig gräns mellan 

teori och metod när det diskursanalytiska förhållningssätet används. 

 

En grundtanke är att språket är konstruerat och strukturerat i olika mönster. Ingenting kan 

förstås utan språket, allt får mening och innebörd genom vår användning av ord och 

kategorier. Syftet med diskursanalysen är att studera diskurserna i sig och hur människor 

konstruerar verkligheter genom språket (Winter Jørgensen & Phillips 2000). I min 

undersökning hur synen på gymnasiesärskoleeleven konstrueras och vilka diskurser man kan 

läsa av i läroplanerna. 

 

Litteraturen tar upp begreppet utifrån olika infallsvinklar och innebörder. Det finns olika syn 

på begreppet beroende på vilken vetenskaplig tradition man utgår från, t.ex. utifrån ett 

lingvistiskt sammanhang eller samhällsvetenskapligt. Det finns även distinktionen snäv och 

vid syn på begreppet. Det finns flera definitioner av begreppet, till exempel: 
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En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, sid 7). 

En diskurs är en social text (Alvesson & Sköldberg 1994, s 460). 

Diskurser är inte bara vad som sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga 

det (Börjesson & Palmblad 2007, sid 12). 

 

Som fortsättning och avgränsning vill jag beskriva tre traditioner, olika sätt att förhålla sig till 

diskursanalys som alla delar utgångspunkten att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet av dem. 

De huvudinriktningar som jag kortfattat behandlar är Foucault (1993), den kritiska 

diskursanalysen (Fairclough 2003) och diskursteori (Laclau & Mouffe 1985). Jag ser dessa 

traditioner som en grund i mitt förhållningssätt och letande efter diskursverktyg i läsningen av 

styrdokumenten. 

Den diskursanalytiska ansatsen och språket 

Det finns en mängd litteratur som beskriver diskursanalys (t.ex. Börjesson 2003, Börjesson & 

Palmblad 2007 och Winter Jørgensen & Philips 2000). Diskursanalysen kan användas inom 

många områden, men det är viktigt att man inte använder diskursanalysen som en metod 

lösryckt från den teoretiska och metodologiska grunden. Diskursanalysen kan ses utifrån flera 

perspektiv och traditioner. Winter Jørgensen och Philips tar upp diskursteori, kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Där varje tradition har sin unika position utifrån det 

diskursanalytiska fältet. Diskursanalys är inte en enda ansats utan en rad tvärvetenskapliga 

ansatser som kan användas på många olika sociala områden i många typer av undersökningar 

(a.a. sid 7). 

 

Bergström och Boreus (2000) menar också att diskursanalysen är mångfaldig och att den är 

kontroversiell inom samhällsvetenskapen. De menar att det finns fler generationer när det 

gäller hur diskursbegreppet använts men att de har en sak gemensamt, nämligen synen på 

språket: 

 

Diskursanalysen fokuserar i hög grad diskursiva relationer, som är någon form av språkliga uttryck, 

än relationer mellan grupper. Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen där språket 

står i fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt att se på språk och 

språkanvändning. Språket återger inte verkligheten direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till 

att forma den (a.a. sid 305). 

 

Även Winter Jørgensen och Phillips (2000) menar att språket också är ett gemensamt drag för 

de olika traditionerna inom diskursanalysen. Synen på språk och subjekt är centralt. I min 

undersökning är subjektet gymnasiesärskoleeleven. De diskursanalytiska angreppssätten 

bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde 

till verkligheten går genom språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av 

verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet, 
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representationer bidrar till att skapa den. Mänskliga språk betecknar inte världen utan 

konstruerar världen i samspel med andra människor. Språk och tanke är inte skilda åt, utan är 

varandras förutsättningar. Utifrån det diskursanalytiska förhållningssättet menar man att den 

fysiska världen får betydelse genom diskurs (a.a. sid 15). 

 

En förskjutning i diskursen innebär en förändring i det sociala. Det uppstår en motsättning på 

den diskursiva nivån som bidrar till att förändra och reproducera den sociala verkligheten. Det 

är denna förskjutning i diskuren och konstruktion som jag i denna examination studerar då 

gymnasiesärskoleeleven som subjekt analyseras. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar 

är det subjektet gymnasiesärskoleeleven som studeras. I resultat, analys och diskussionsdelen 

nedan redovisas detta subjekt vidare utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt och metod. 

 

Språket är alltså något som förenar de olika diskursanalytiska ansatserna. Alvesson och 

Sköldberg (1994) menar att språket har en central position i filosofin och som sedan blir en 

grund för vetenskapsteoretiska inriktningar t.ex. hermeneutik, strukturalism och 

poststrukturalism. Synen på språket ger sedan beroende på val av studier på små begränsade 

språkliga enheter eller större textuella enheter olika diskurser. Börjesson och Palmblad (2007, 

sid 14) benämner i detta sammanhang utifrån språk, stora eller små språkliga enheter, stora 

och små diskurser. Där stora diskurser inte bara existerar på en specifik plats, till exempel en 

samhällsinstitution, utan finns över institutionens gränser. Exempel på mindre diskurser kan 

vara etnometodologi eller samtalsanalys (a.a. sid 14). En annan benämning som litteraturen 

tar upp är stora och små berättelser (Börjesson 2003).  

 

Diskursanalys kan alltså se ut på olika sätt beroende på teoretisk nivå och vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt. Diskursanalys medger ett brett register av fokuseringar. En del undersökningar 

fäster uppmärksamhet på kategorisering och normalisering, medan andra på identiteter och 

subjektpositioneringar (Börjesson & Palmblad 2007). 

 

En grundläggande tanke inom diskursanalysen är att sociala fenomen så att säga aldrig är färdiga eller 

totala. Betydelsen kan aldrig slutgiltigt fixeras, vilket ger plats för ständig social strid om definitioner 

av samhälle och identitet, en strid vars utfall får sociala konsekvenser. Diskursanalytikerns uppgift är 

att studera strävan att etablera entydighet i det sociala på alla nivåer (Winter Jørgensen & Phillips 

2000, sid 31). 

 

Diskurs, konstruktion och språk är alltså viktiga begrepp i denna undersökning. Winter 

Jørgensen och Phillips (2000) skriver: 

 

Språket är således inte bara en kanal varigenom information om bakomliggande sinnestillstånd och 

beteenden förmedlas, eller fakta om världen kommuniceras; språket är däremot en "maskin" som 

konstituerar den sociala världen. Det gäller även konstituerandet av sociala identiteter och sociala 

relationer. Därmed är förändringen i diskursen också ett av de sätt på vilka det sociala förändras. Det 
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sker en strid på den diskursiva nivån som bidrar till både att förändra och reproducera den sociala 

verkligheten (a.a. sid 16). 

Diskurs utifrån Foucault  

Foucault är en centralgestalt när man studerar diskursbegreppet. Hans vetenskapsteoretiska 

förhållningssätt bildar utgångspunkt för många. Jag tycker det är relevant och viktigt att 

utifrån mitt syfte och frågeställningar, där diskurs är centralt, fördjupa mig något kring 

diskursens teoretiska rötter. För en mer rättvis framställning av Foucault, förutom hans egna 

verk, hänvisar jag till t.ex. Lindgren (1991) och Beronius (1991). För intressanta 

tillämpningar av Foucaults teorier, se t.ex. Rohlin (2001), Höstfält (2006) eller Hultqvist 

(1990).  

 

Foucaults diskursbegrepp måste sättas i relation till några av hans andra begrepp. I min 

beskrivning av Foucault väljer jag ut några av hans viktigaste begrepp som är relevant utifrån 

mitt syfte, nämligen praktik, makt och just diskurs. 

 

Foucault var utbildningsfilosof och historiker. Han har bl.a. skrivit om vansinnets historia, 

den moderna medicinens födelse, bildningsregler för olika epokers vetande, fängelsesystemets 

uppkomst, sexualitetens historia, tekniker för normalisering m.m. (Beronius 1991, Lindgren 

1991). Följande citat visar något av Foucaults teoretiska ansats: 

 

Vi möter i Foucault inte en historiker som försöker förstå det förgångna i dagens ljus, utan en filosof 

som tecknar samtidens historia. Han gräver fram och frilägger skärningspunkter, varur nya 

vetandeformer, maktrelationer och sociala praktiker uppstår. Han analyserar moment, processer och 

sekvenser i historien som är avgörande för vårt sätt att tänka och uppfatta oss själva, ordna och 

sortera våra erfarenheter, utforma relationer och bilda mönster för framtidens samhällsformation 

(Lindgren 1991, sid 318)  

Praktikbegreppet 

Foucault diskuterar hur vi i västvärlden byggt upp vårt vetande om oss själva och vårt 

samhälle, samt hur vi klassificerar och ordnar detta vetande. Han menar att den västerländska 

vetenskapen är en praktik, ett organiserat görande, där vi utifrån vetenskapsfilosofiska 

utgångspunkter, metodologier, forskningsmetoder/tekniker med mera formar objekt av det 

som "verkligheten" tillhandahåller (Hultqvist 1993, sid 35). Foucault vill med sitt 

praktikbegrepp visa att våra social- eller humankunskaper är resultat av ett bestämt historiskt 

sätt att förhålla oss till våra erfarenheter av oss själva. För att anknyta till mitt syfte, kan 

exempelvis nämnas att det kring gymnasiesärskoleeleven genom utredningar psykologisk och 

pedagogiska kunskaper, förekommer en diskursiv kamp. Med diskursiv kamp menas vilka 

diskurser som ska härska och vilken betydelse de enskilda tecknen ska tillskrivas (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, sid 36). De olika professionernas språk konkurrerar med varandra, 

men försöker ändå få en samsyn och konsensus kring eleven/subjektet.  
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Foucault vill genom sitt praktikbegrepp ta udden av dem som tror på den så kallade 

värdeneutrala kunskapen. I kunskapsutvecklandet lägger han ett maktperspektiv, där han 

menar att människa/eleven/subjektet av kunskapen blir utsatt för ett "disciplinärt 

tankeschema" (Beronius 1986). I t.ex. lärarutbildningen får lärarkandidaten lära sig en 

värdegrund som är kontextuellt relaterad. 

Maktbegreppet  

För att förstå maktbegreppet hos Foucault måste man sätta det i relation till hans övriga 

begrepp, t.ex. praktik- och diskursbegreppet. Maktbegreppet hos Foucault existerar överallt i 

samhället (Foucault 1987). Det existerar där människor utvecklat ett vetande och där 

kunskapsbildande sker. Foucault menar att så fort kunskap bildas, skrivs ned och blir legitimt 

uppstår makt. Där diskurser finns förekommer maktutövanden (Lindgren 1991). Miljöer där 

kunskapande kring människan utvecklas är t.ex. skolan, sjukhus fängelse eller fritidsgårdar. 

 

Vissa diskurser i samhället har en tendens att dominera större eller mindre institutionella fält. 

Det kallar Foucault för "diskursiv regim". Begreppet "diskursiv regim" vill påvisa det 

maktförhållanden som finns inom en diskurs, eller ett vetandeområde (Beronius 1986). 

 

Begreppet "diskursiv regim" är ett verktyg som jag kan använda vid analys av läroplaner och 

styrdokument. Hur ser formuleringarna ut, vilka uttryck tar plats och blir dominanta? Detta är 

ett fokus jag har i läsningen av läroplanerna. 

 

Makt och vetande är alltså av central betydelse för Foucault. Det finns ingen makt som inte 

"skapar" ett vetande, och det finns inget vetande som inte har relationer till makt. För att 

illustrera hur Foucault ser på maktens inflytande kring vetande och vårt tänkande, så tycker 

jag metaforen "det generaliserande fängelset" på ett bra sätt visar maktens och vetandets 

spridning i samhället (Lindgren 1991). Makt finns överallt, även i läroplanens formuleringar. 

 

Min studie är ingen studie i makt, men eftersom Foucault är så förknippad med 

maktbegreppet så tycker jag det är viktigt att nämna det i detta sammanhang. Utifrån Foucault 

perspektiv så är makt och diskurs nära samspelt med varandra. Utifrån resonemanget ovan 

kring makt så finns det ett maktperspektiv även i de diskurser som jag nedan presenter i 

resultatdelen. Jag återkommer till Foucaults maktbegrepp i den avslutande delen av uppsatsen.  

Diskurs 

Foucault behandlar som jag ovan beskrivit ett flertal teman där några av hans viktiga begrepp 

är, makt, praktik och disciplinär makt. Utifrån mitt syfte och i detta arbete då jag fördjupar 

mig i diskursbegreppet så vill jag se hur han tar upp det begreppet eftersom det också är ett av 

hans viktiga begrepp (Foucault 1993). Jag ser även att diskursbegreppet löper som en röd tråd 

genom mitt arbete. Foucault blir som en slags resonansbotten för de övriga teoretikerna som 

behandlas i uppsatsen.  
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Diskursbegreppet har nära anknytning till praktikbegreppet. En till benämning kring diskurs- 

begreppet är att det "syftar på skriftliga eller muntliga utsagor, vilka bildar en mer eller 

mindre sammangadda föreställningar om något" (Hultqvist 1990). Det är en regelstyrd 

framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna. Det utgör en 

artikulerad föreställning om någonting (Lindgren 1991). I förlängningen bildas diskursiva 

praktiker, hur vetandet tar sig uttryck i praktiken. 

 

Mitt fokus är hur läroplanerna som iscensätts i klassrummet och hur professionellas 

förhållningssätt påverkar eleven, eller med Foucaulttermer, hur styrdokumenten disciplinerar 

eleven i form av styrning och vetande. 

 

Foucault fördjupar sig alltså som jag ovan beskrivit i synen på hur olika typer av diskursiva 

formuleringar hjälper oss att se vad som är sant, vad som sätter gränserna för vad som är 

tänkbart. Hos Foucault är makt och vetande helt sammanflätande och det är detta han 

undersökt i sina diskursanalyser kring t.ex. fängelsets historia (Foucault 1987).  Han 

undersöker vem som får tala och var denna legitimitet vilar. Foucault talar om hur de 

utestängningssystem som bestämmer hur värden får beskrivas och förstås. Diskurser skapar 

nytt, skapar logiker och sammanhangsförståelser (Börjesson 2003). 

 

Det talande subjektet ifrågasätts genom och med utgångspunkt i yttrandet, något som bevisats av de 

utestängningsprocedurer eller förkastelsemekanismer som sätts i spel när ett subjekt har formulerat 

ett eller flera yttranden som inte kan assimileras. Kätteri och ortodoxi är inte ett resultat av fanatiska 

överdrifter av lärans mekanismer - de tillhör mekanismens grundvalar (Foucault 1993, sid 30). 

Diskurs utifrån Fairclough 

Jag vill även ta upp Faircloughs syn på diskurs eftersom hans kritiska diskursteori också 

innehåller begrepp som är användbart i mitt arbete. Hans modell och begrepp är även mer 

anpassat till den mer konkreta diskursanalysen. Fairclough utgår från en tredimensionell 

modell i sin kritiska diskursanalys där han menar att modellen är en analytisk ram som kan 

användas vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Delarna i modellen är text 

(t.ex. tal, skrift eller bild), diskursiv praktik (produktionen och konsumtionen av texter). Den 

tredje och övergripande delen i modellen benämner han social praktik, där han ger ideologi 

och hegemoni som exemplen (Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys kan ses som en helhet som 

greppar det komplexa i diskursen. Modellen är ett analytiskt verktyg där det även i hans teori 

ingår en mängd begrepp som förbinder analysen och språket. Det centrala målet är att 

kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Dessa begrepp skapar sedan 

förutsättningar och verktyg för en diskursanalys utifrån den kritiska diskursanalysen.  
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Centralt i Faircloughs teori är att diskurser är både konstituerande och konstituerad. 

Förhållandet mellan diskursiv praktik och sociala strukturer är komplext och varierande över 

tiden. En texts ursprung är inte direkt avlägsnat i textens språk och ordval, utan språket får sin 

betydelse i ett sammanhang. Läroplaner har alla tillkommit i en bestämd praktik och under en 

bestämd tid och belyser en diskursiv praktik. 

 

Min analys utgår från text, vilket är en del i Faircloughs tredimensionella modell. Fairclough 

menar att alla delarna samspelar, delarna är större än helheten, vilket innebär att det som står i 

styrdokumenten även i förlängningen ingår i en diskursiv praktik och vidare i en social 

praktik.  

 

Ett centralt begrepp hos Fairclough är diskursordning, vilket kan ses som en viktig 

utgångspunkt. Han menar att en specifik text måste relateras till andra texter och för 

diskursanalysen blir det nödvändigt att säga något om hur dessa diskursordningar är 

konstruerade (Bergström & Boreus 2000, sid 324). I min undersökning ingår 

gymnasiesärskoleeleven i en diskursordning som konkurrerar eller som blir just 

gymnasiesärskoleelev när han/hon relaterar till andra styrdokument. Några citat nedan i 

resultatdelen utifrån de olika läroplanerna gestaltar olika diskursordningar. 

Diskurser är något som förändras, det kommer nya texter, nya läroplaner. Texter reproduceras 

och förändras. Att studera förändringsprocesser är viktigt inom diskursanalys: 

 

När man studerar förändringsprocesser ur ett kritiskt diskursanalytiska perspektiv är det viktigt att 

betänka att de diskursiva praktikernas alltid fungerar i ett dialektiskt samspel med andra sociala 

praktiker, och att dessa andra sociala praktiker kan sätta vissa strukturella gränser för hur diskurserna 

kan användas och förändras (Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid 132). 

 

Utifrån min undersökning så ser man förändringar i texterna då de är skrivna vid olika 

tidpunkter. Den sociala praktiken runt texterna har förändrats. Textens väg från SOU-

utredning, vidare till propositionstext och slutligen läroplan är intressant utifrån Faircloughs 

kritiska diskursanalys där hans begrepp diskursordning i detta sammanhang kan tillämpas. Jag 

ser även att det hos Fairclough finns begrepp som är användbara i min studie. Jag återkommer 

till detta nedan i resultat och diskussionsdelen. 

Diskurs utifrån Laclau och Mouffe 

Språket är centralt för diskursteoretikerna så även för Laclau och Mouffe (1985). De är 

politiska teoretiker och tar sin utgångspunkt i den poststrukturalistiska idén att diskursen 

konstrueras i den sociala världen i betydelse, och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund 

av språkets grundläggande instabilitet. Diskurser är inte slutna enheter utan lever och 

omformas ständigt med och mot andra diskurser. Diskurserna kämpar mot varandra i en 

diskursiv kamp. Det pågår ständigt en kamp om vilken som ska vara den rådande, ha mest 
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auktoritet och kanske inte ens kan ifrågasättas, s.k. hegemoni (Winter Jørgensen & Phillips 

2000, sid 13). Laclau och Mouffe (1985) teori rör sig på samhällsnivå där de ser en dynamik 

mellan samhället och de sociala förhållandena. Samhället är något som ständigt blir till, en 

samling diskursiva och sociala praktiker som ständigt förändrar, etablerar och upplöses. 

 

Likt Foucault har Laclau och Mouffe en mängd begrepp som är centrala och bärande i deras 

teori. Några centrala termer utifrån en diskursteoretisk ansats är: tecken, element, flytande 

signifikant, moment, uteslutning, diskursiva fält, nodalpunkt, artikulering, subjektpositioner 

och identitet (Bergström & Boreus 2000, Börjesson 2003, William Jørgensen & Phillips 

2000). 

 

Några av dessa termer finner jag användbara i min studie av läroplaner samt i mitt 

metodologiska angreppssätt där jag använder diskursanalysen utifrån ett integrerat perspektiv. 

Jag beskriver kort några av dessa termer nedan som jag ser som intressanta utifrån mitt syfte. 

 

Nodalpunkter är de tecken vilka diskurserna ordnar sig. Som nodalpunkter fungerar de tecken 

som centrerar diskurserna, men de förblir "tomma" samtidigt som de utgör en 

”kristalliseringspunkt”. Vidare ses flytande signifikanter som tecken där olika diskurser 

försöker ge innehåll åt just sitt sätt: 

 

Nodalpunkter är flytande signifikanter, men medan begreppet nodalpunkt hänvisar till en 

kristalliseringspunkt i den enskilda diskursen hänvisar begreppet flytande signifikant till den kamp 

om viktiga tecken som förs mellan diskurser (Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid 35). 

 

I diskursteorin sätter man begreppen i relation till varandra. Man ser diskurs som en slags 

struktur, där tecken och fixering av tecken bildar ett nät av relationer som är i ständig rörelse 

och där vissa tecken blir dominanta. Det förs en kamp om hur strukturen ska se ut, vilka 

diskurser som ska härska och vilken betydelse som de enskilda tecknen ska tillskrivas (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, sid 36). 

 

Med hjälp av termerna ovan får man en ingång till en diskursanalys utifrån Laclau och 

Mouffe diskursteoretiska perspektiv. Termerna blir ett slags "lupp" där man kartlägger 

diskurser. 
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Diskurs: Foucault, Fairclough, Laclau och Mouffe  

Syftet med ovanstående korta presentation av Foucault, Fairclough, Laclau och Mouffe är inte 

att på ett helhetstäckande sätt redovisa deras teorier. Det är naturligtvis inte rimligt eller 

möjligt i denna uppsats. Jag hänvisar då till deras egna verk t.ex. Foucault (1993), Laclau och 

Mouffe (1985) eller Fairclogh (2003). Det grundläggande syftet är en kort presentation av det 

diskursanalytiska fältet, något om dess rötter och traditioner, för att i förlängningen se vilka 

av deras begrepp som är fruktbara i min undersökning. 

 

Begreppsapparaten hos teoretikerna ovan är komplex och mångfaldig. Man får hantera den 

varsamt så att begreppen används rätt och landar rätt i analysen. Risken är annars att de 

teoretiska verktygen används fel. 

 

Teoretikerna använder olika begrepp t.ex. begreppet diskurs men utifrån olika synsätt och 

traditioner. Foucault diskursbegrepp inspirerar de andra då hans arkeologiska och 

genealogiska angreppssätt bildar en slags vetenskapsteoretiska grund. Han är förmodligen den 

person som är starkast förknippad diskursanalys (Bergström & Boreus 2005, sid 309). 

Foucaults egna definition på diskurs var: Hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttranden (Foucault 1993, sid 57).  

 

När Foucaults diskursbegrepp utgår ifrån varför vissa kunskaper men inte andra och vilka som 

har rätt att uttala sig med auktoritet, så utgår Laclau och Mouffe från en poststrukturalistisk, 

en mer lingvistisk nivå där det språkliga undersöks (Bergström & Boreus 2005, sid 315). 

Laclau och Mouffe ser även hur diskurser formas av sociala strukturer. Det gör även 

Faircloughs diskursbegrepp, den konstituerade sidan. Diskursen är även här dynamisk och i 

ständig rörelse. 

 

Det finns således likheter och skillnader i begreppet diskurs utifrån de nämnda inriktningarna, 

angreppssätten. Som jag ser det är deras metod att sätta in språket i ett sammanhang och 

utifrån detta m.h.a. olika begreppsapparater se språket som ett fundament i respektive 

diskursiv analys. Likheterna är att de använder språket som utgångspunkt i sina teorier. 

Skillnaden är hur de använder språket, deras syn på språket, deras språkfilosofi. Winter 

Jørgensen och Phillips (2000, sid 25) nämner deras syn på ideologi, diskursens roll i 

konstituerandet av världen och deras analytiska fokus som skillnader mellan angreppssätten.  I 

tabell 1 nedan gör jag en sammanställning av några diskursanalytiska begrepp. 
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Tabell 1: Sammanställning av centrala diskuranalytiska termer. I tabellen nedan har jag sammanfört några 

begrepp som teoretikerna utvecklat. Jag använder inte alla i den här undersökningen utan redovisar dem för att 

visa diskursanalysens bredd. 

 

Foucault Laclau & Mouffe Fairclough 

Diskurs Diskurs Diskurs 

Makt Nodalpunkt Diskursordning 

Arkeologisk/genealogisk 

metod 

Flytande signifikant Text 

Disciplinering Moment Diskursiv praktik 

Praktik Tecken Social praktik 

Diskursiv regim Artikulation Diskursiva brott 

Styrningsteknologier Moment  

 Subjektposition  

 

Specialpedagogisk forskning och diskursanalys 

Det specialpedagogiska kunskapsfältet kan diskuteras utifrån ett flertal metodologiska 

ansatser. Se t.ex. Ahlberg              eller   ön i          iskursanal s är en av flera 

metoder inom den specialpedagogiska forskningen. I min undersökning är det texten som står 

i fokus, där underläggande mönster, bärande tecken, i styrdokumenten studeras. 

Diskursanalys kan även utföras utifrån talet, det verbala det muntliga eller där samspelet 

mellan människor studeras.  

 

Asp Onsjö (2006) studerar åtgärdsprogram i sin avhandling. Hon vill i studien utveckla 

kunskap om hur åtgärdsprogram utarbetas utifrån olika intressen i olika lokala sammanhang. 

Hon ser hur skolor kategoriserar elever, ser elever som bärare av problem och hur skolors tal 

om elever på ett visst sätt, istället för ett annat, bidrar pedagogerna till att konstruera eleven 

(a.a. sid 203) 

 

Även Andreasson (2007) studerar text då hon analyserar dokumentation i åtgärdsprogram och 

individuella studieplaner inom skolan. Hon belyser och problematiserar hur pojkar och flickor 

som bedöms ha skolsvårigheter konstitueras i skolans elevdokumentation. Det handlar om hur 

identitetskonstruktionen av dessa elever kan komma att bli ett underlag för hur 

individen/gruppen definieras och hur den påbjuder en viss uppsättning av åtgärder i skolan. 
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Lofors-Nyblom (2009) studerar utifrån en läroplananalys hur de statliga diskurserna styr 

elevers uppträdande och formar, skapar dem. 

 

Några exempel på diskursanalys där texter inte varit det främsta underlaget i empirin, utan 

samtalet, innehållet i samtalet eller samspelet är Björk-Åman (2013) och   ndhamn         

 jörk- man identifierar olika diskurser i lärares tal om studerande som behöver särskilt stöd 

o h i utbildningsuppdraget i relation till dessa studerande    ndhamn anal serar hur 

värdeöverföring o h kritiskt tänkande artikuleras o h utmanas i svenskundervisningen i 

gymnasieskolan. Hon ser i studier av lärares undervisning att arbetet med värdegrunden 

främst används för att skapa och vidmakthålla ordning i den hierarki som lärare och elever 

befinner i (Wyndhamn 2013). 

 

Även Assarsson studerar utifrån en diskursanal tisk ansats framförallt talet o h pro essen i 

vilken pedagoger konstruerar mening i det politiska upp draget en skola för alla   on tar 

ansats i socialkonstruktivistiska teorier och teorier om diskurser och meningskapande. I 

avhandlingen analyserar hon de språkliga processerna när en grupp pedagoger tillsammans 

och var för sig gör uppdraget en skola för all meningsfullt för dem (Assarsson 2007). I 

Assarsson (2009) vidgar hon resonemanget vidare kring talet om och utmaningen en skola för 

alla. 

Metodologiska reflektioner 

En vanlig disposition vid uppsatsskrivning brukar innehålla en del fasta rubriker och följa en 

slags normaldisposition (Stukat 2005, sid 105). I denna normaldisposition förekommer det en 

struktur, tydliga delar i uppsatsen som uppsatsen är uppbyggd kring. Något förkortat är 

viktiga delar i uppsatsen syfte, teori, metod, resultat och diskussion. 

 

Min uppsats följer även denna tråd men inte så att säga med vattentäta skott emellan de olika 

delarna i dispositionen. Jag vill reda ut och förtydliga detta under dessa metodologiska 

reflektioner nedan innan jag går vidare på analys och resultat. De teoretiska och 

metodologiska delarna växer successivt fram tillsammans med det empiriska materialet. En 

viktig anledning till detta är att i diskursanalysen är teori och metod sammanlänkande (Winter 

Jørgensen & Philips 2000, sid 10). 

 

Diskursanalysen kan alltså ses både som teori och metod, som ett paket. Ett paket där man 

kan sätta samma olika delar ur flera olika diskursteoretiska perspektiv. I diskursanalytisk 

forskning är det vanligt att kombinera olika diskursanalytiska perspektiv till en integrerad 

teoretisk och metodologisk ansats. Se t.ex. Severinsson (2010) eller Wyndhamn (2013) som i 

sina avhandlingar konstruerar ett eget diskursanalytiskt paket som "passar" deras studier 

utifrån deras syften och frågeställningar. 
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Att utgå från det diskursanalytiska paketet eller det integrerade perspektivet som jag ovan 

beskriver innebär också att man måste vara medveten och tydlig i sina val så att teorier och 

metoden inte strider mor varandra. De olika perspektiven ska komplettera varandra för en 

starkare och mer sammansatt teoretisk ram. Inte försvaga och förminska varandra. För att få 

ramen att hänga ihop är det viktigt att känna till de filosofiska, teoretiska och metodologiska 

likheterna och olikheterna mellan de olika angreppssätten. Detta är även ett syfte med min 

teoretiska och metodologiska genomgång ovan, att skapa och vara tydlig med den ram som 

passar just min studie. I analys och diskussionsdelen nedan använder jag några av de begrepp 

som beskrivits ovan. 

Reflektion kring forskarens roll i diskursen 

Metodlitteraturen behandlar bl.a. rollen som forskare, relationen mellan forskaren och 

empirin, forskarrollen i forskningsprocessen och begreppet metod   lvesson    köldberg 

1994, Fejes & Thornberg (red) (2009). Begreppet metod ska inte reduceras till själva 

datainsamlingen. Av stor betydelse är även databearbetning och analysen. Fejes och 

Thornberg vidgar begreppet metod till metodansats och ser de som en större helhet som 

inrymmer bestämda idéer och procedurer för både datainsamling och analys (a.a. sid 13).  

I min undersökning är metodansatsen diskursanalys. I ansatsen är det viktigt att vara 

medveten om sin roll. Eftersom jag själv arbetar på en gymnasiesärskola så är det möjligt att 

jag blir påverkad av eller påverkar resultatet. I analysen kan mina erfarenheter i arbetet med 

gymnasiesärskoleelever, läroplanen Gys 13 och bedömning påverka resultatet i 

diskursanalysen. Jag arbetar i den diskurs jag studerar. I min studie har jag försökt vad Winter 

Jørgensen och Philips (2000, sid 28) benämner från den fenomenologiska traditionen att ”sätta 

parentes” kring mig själv och min kunskap, så att mina värderingar inte överskuggar analysen. 

Etiska aspekter 

För att skydda individer finns Vetenskapsrådets riktlinjer med fyra allmänna huvudkrav för 

forskning (Vetenskapsrådet 2011). Dessa är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Eftersom jag gjort en textanalys av offentliga 

styrdokument så ser jag att undersökningen håller sig inom vetenskapsrådets forskningsetiska 

ramar. Jag ser ingen risk att jag i min diskursanalys skadar eller kränker någon individ. 

Etik och perspektiv 

Förutom Vetenskapsrådets riktlinjer vill jag även diskutera etiken utifrån begreppet 

perspektiv. Det är möjligt att den metodiska ansatsen jag använder i undersökning utesluter, 

förminskar eller begränsar delar av resultatet. Foucault har t.ex. kritiserats för att ha en 

pessimistisk syn på nya former av kunskap där allt tenderar att bli en fråga om makt och 

normalisering   lvesson    köldberg 1994, sid 309). Helldin (2010) diskuterar begreppet 

perspektivisering och betonar just betydelsen av det kritiska tänkandet. Han menar att teorier 

och begrepp kan betyda olika saker om man betraktar dem ur olika teoretiska, praktiska och 

historiska perspektiv (a.a. sid 32). 
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Resultat  

I avsnittet nedan presenterar jag data utifrån de dokument jag valt att studera. Presentationen 

består av citat och beskrivning var texten är tagen från. I denna del ingår ingen analys utan av 

fakta och en förklaring var texten kommer ifrån. Vid läsning av de utredningar och läroplaner 

som jag ovan nämnt ser man en struktur, ett upplägg som påminner om varandra. I min 

diskursorienterade läsning studerar jag teman, mönster och tecken som jag kan kategorisera 

eller strukturera i resultatdelen nedan. Jag väljer att i denna del där jag presenterar data plocka 

ut delar av empiren som jag uppfattar som mer bärande och betydelsefulla utifrån min metod, 

syfte och frågeställningar. I den avslutande analysen och diskussionen sedan sätter jag in de 

texter jag studerat i det diskursanalytiska förhållningssättet och begreppsaparat utifrån min 

teoretiska och metodologiska ansats ovan. 

Beskrivning av data  

Det empiriska materialet utgörs av två offentliga utredningar som staten tillsatte 1991 (Dir. 

1991:9) respektive 2009 (Dir. 2009:84) samt de två läroplaner som utredningarna resulterade 

i: 

 SOU 1992:94 som resulterade i Lpf 94  

 SOU 2011:8 som resulterade i Gys13.  

I min undersökning studerar jag även delar av en revidering av Lpf 94 som har fokus på 

gymnasiesärskolan samt ett informationsmaterial från Skolverket om nya gymnasiesärskolan:  

 Gysär 2002:01. Gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program. 

Programstrukturer, kursplaner och kommentarer. Kurs och ämnesregister (Skolverket 

2002) 

 Gymnasiesärskolan (Skolverket 2013) 

Jag uppfattar att de två läroplanerna, Lpf 94 och Gys 13, är lika varandra till sin struktur, 

inramning och upplägg. Dom är båda relativt tunna i sidantal (ca 18 sidor båda två). De två 

läroplanerna har ett liknade upplägg där ett inledande kapitel beskriver skolans värdegrund 

och uppgifter. Läroplanerna tar sedan i kapitel två upp skolans mål och riktlinjer (Lpf 94) 

respektive skolans övergripande mål och riktlinjer (Gys 13). Som underrubrik till detta är 

uppbyggnaden identisk där man i båda läroplanerna kan läsa om kunskaper, normer och 

värden, elevernas ansvar och inflytande, utbildningsval-arbete och samhällsliv, bedömning 

och betyg samt rektorns ansvar.  

Synen på gymnasiesärskoleeleven i Lpf 94 och SOU 1992:94  

Utredningsuppdraget i SOU 1994:94 var bl.a. att utarbeta förslag till läroplaner för grundskola 

samt för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Tidigare har 

gymnasiesärskolan haft en separat läroplan (Lsä 73) som gällde för yrkessärskolan. Det 

förberedande arbetet i SOU 1994:94 ledde till Lpf 94. Det som blev nytt i och med Lpf 94 var 

till skillnad från tidigare läroplaner skulle Lpf 94 vara gemensam för samtliga frivilliga 

skolformer (med undantag för sfi) inom det offentliga skolväsendet, alltså även 

gymnasiesärskolan. För första gången anlades ett inkluderande perspektiv i ett av de 
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centralaste dokument som styr undervisningen i den svenska skolan. I och med att Lpf 94 

trädde i kraft organiserades gymnasiesärskolan liksom gymnasieskolan i nationella, 

specialutformade och individuella program. I skolverkets regelbundna granskning reviderades 

gymnasiesärskolans kursplaner 2002 (Skolverket 2002). 

 

I Lpf 94 kan man läsa i delen om Särskilda uppgifter och mål för olika skolformer: 

 

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de är 

utvecklingsstörda och bygger på den obligatoriska särskolan. Gymnasiesärskolan skall utifrån varje 

elevs förutsättningar fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett 

meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid (1 kap. 5 par. skollagen). (Lpf 94, sid 27) 

 

Och vidare under mål: 

 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan syftar till att ungdomar skall genomgå en fullständig 

gymnasieutbildning. Utbildningen skall inom ramen för det utbildningsväsendet ungdomarna valt ge 

var och en möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling. De skall få en sådan grund för ett 

livslång lärande att de har beredskap för den omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och 

samhällsliv förändras (Lpf 94, sid 27). 

 

I SOU 1992:94 är texten inte formulerad direkt mot gymnasiesärskoleeleven då Lpf 94 skulle 

vara gemensam för samtliga frivilliga skolformer inom det offentliga skolväsendet, ett 

inkluderande perspektiv: 

 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor som aktivt deltar i 

och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Alla ungdomar i gymnasieskolan skall ges möjlighet till en 

harmonisk utveckling. De skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har beredskap för den 

omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och samhällsliv förändras...Det väsentliga är att 

skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling (SOU 1992:94, sid 163f). 

 

I revideringen av Lpf 94 där fokus var på gymnasiesärskolans kursplaner, GySär 2002:01, 

Gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program. Programstrukturer, 

kursplaner och kommentarer. Kurs- och ämnesregister (Skolverket 2002) kan man läsa om 

utvecklingsstörning: 

 

Att eleven har en utvecklingsstörning innebär alltså att denne har ett funktionshinder som rör 

begåvningen. Eleven tänker mer konkret än andra. Ju svårare utvecklingsstörningen är desto längre 

tid tar det att befästa det som lästs eller hörts. Hur avgörande elevens funktionshinder är för 

inlärningen tar ofta lång tid för pedagogerna att komma till insikt om och det kräver ibland att man 

arbetar med eleven under flera år. En person som har en utvecklingsstörning blir mindre handikappad 

när situationen är konkret, förenklad och strukturerad efter personens behov (Skolverket 2002, sid 8). 
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Fortsättningsvis är det formulerat i synen på gymnasiesärskoleeleven och om att förbereda sig 

för vuxenlivet:  

 

Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan på grund av 

begåvningshandikapp. Att inte gå i samma skolform som andra gymnasieelever kan skapa känslor av 

utanförskap och osäkerhet, något som har en negativ inverkan på studierna. Lärare och annan 

personal måste ha beredskap att möta dessa känslor och tankar. Genom olika pedagogiska insatser 

skall eleverna få hjälp att skapa sin identitet (Skolverket 2002, sid 15). 

 

Synen på gymnasiesärskoleeleven i Gys 13 och SOU 2011:8  

Gys 13 är en läroplan som är direkt riktad mot gymnasiesärskolan jämfört med Lpf 94 som 

alltså var gemensam för samtliga frivilliga skolformer. I det förberedande arbetet inför Gys 13 

behandlas synen på gymnasiesärskoleeleven. I samband med beskrivning av begreppet 

utvecklingsstörning och hur särskolans målgrupp förtydligas står det:  

 

Gemensamt för alla personer med utvecklingsstörning är att man uppfattar och förstår sin omvärld på 

ett mer konkret sätt än andra. Man har svårigheter att använda och tolka abstrakta symboler som 

siffror och bokstäver och med att planera, kontrollera och värdera det egna handlade i olika 

situationer. De flesta personer med utvecklingsstörning behöver stöd under hela sitt liv för klara sin 

vardag. (SOU 2011:8, sid 143) 

 

Om bärande begrepp i förändring kan man läsa på sid 148:  

 

Över tid har vidare begrepp som funktionshindrade barn, unga och vuxna bytts mot barn, unga och 

vuxna med funktionshinder. Detta för att förskjuta fokus från att det är hos den enskilda insatser ska 

sättas in till att det är i omgivningen. I den nya skollagen (2010:800) följs detta upp genom att 

begreppet utvecklingsstörda i den gamla skollagen (1985:1100) har ersatts med elever respektive 

vuxna med utvecklingsstörning (SOU 2011:8, sid 148). 

 

Om att definiera utvecklingsstörning: 

 

Att på ett absolut sätt definiera vad utvecklingsstörning är låter sig inte göras. Utvecklingsstörning är 

inte bara en egenskap hos individen utan måste ses i relation till de förutsättningar och krav som finns 

i omgivning. Individen kan bli mer eller mindre funktionshindrad beroende på hur komplicerad en 

miljö är och det bemötande som ges. I stället för utvecklingsstörning används ibland begrepp som 

begåvningsnedsättning, förståndshandikapp, mental retardation, intellektuell funktionsnedsättning 

eller kognitiv funktionsnedsättning (SOU 2011:8, sid 142) 

 

I utredningen diskuterar man även kring begreppen integrering och inkludering och miljöns 

påverkan på betydelse av begreppen: 

I äldre texter skrivs det ofta om integrering   ven det begreppet har su  essivt utmönstrats till förmån 

för begreppet inkludering   etta för att begreppet integrering ofta asso ieras med att det är individen 
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som ska anpassas till en given miljö  medan inkludering t dliggör att det är miljön som ska samspela 

med individen (SOU 2011:8, sid 148). 

 

Utredningarna som görs vid en särskild tidpunkt i livet kan ha gett en bild av elevens svårigheter som 

senare visar sig inte stämma. Som tidigare nämnts är utvecklingsstörning inte en egenskap hos 

individen utan måste ses i relation till vilka förutsättningar och krav som finns i omgivningen (SOU 

2011:8 sid 144). 

Eleven kan också ha utvecklats över tid så att en särskoleplacering inte längre är relevant (SOU 

2011:8, sid 145). 

 

 Ny formulering genom nya skollagen där målgruppen blir tydligare: 

 

I den nya skollagen            som i huvudsak ska tillämpas från o h med   juli      har begreppet 

utve klingsstörda ersatts med elever respektive vu na med utve klingsstörning   id tillämpningen av 

lagen ska dessutom personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställas med personer med 

utve klingsstörning endast om de o kså har en utve klingsstörning eller har fått ett bet dande o h 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada  föranledd av  ttre våld eller 

kroppslig sjukdom   enna ändring gör målgruppen t dligare än den är med nuvarande bestämmelser 

(SOU 2011:8, sid 145). 

 

Utredningen beskriver även synen på gymnasiesärskoleeleven och möjligheter för dennes 

deltagande på arbetsmarknaden i framtiden: 

 

Regeringen fastslår vidare att en god utbildning är mycket viktig för den enskilde personens framtid, 

för dennes deltagande i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Höga förväntningar på alla barn, 

elever och vuxenstuderande är en viktig framgångsfaktor för goda utbildningsresultat. Det är 

undervisningens kvalitet som ska vara avgörande för resultaten, inte personens eventuella 

funktionsnedsättning (SOU 2011:8, sid 149). 

 

I utredningen finns det flera formuleringar om elevens framtid och att elevens ska få goda 

förutsättningar likvärdigt med andra ungdomar som inte har en utvecklingsstörning att utbilda 

sig efter gymnasiet eller att komma in på arbetsmarknaden, att bli anställningsbara:  

 

En central utgångspunkt för mina bedömningar och förslag är att personer med utvecklingsstörning 

liksom andra ska ha möjlighet till fortsatt lärande och utveckling efter gymnasiesärskolan (SOU 

2011:8, sid 367). 

 

Att elever från gymnasiesärskolan inte har tillgång till högre utbildning innebär inte att de helt ska 

sakna möjlighet att studera vidare. Personer med utvecklingsstörning har, och bör i än högre grad ha, 

tillgång till eftergymnasial utbildning, t.ex. inom gymnasial särvux, folkhögskola och eftergymnasial 

yrkesutbildning (SOU 2011:8, sid 195). universitet och högskola (SOU 2011:8, sid 195). 

 

Ungdomarna drömmer om jobb och att tjäna pengar, om att få flytta hemifrån och få bestämma över 

sitt eget liv och om att hitta någon att dela det livet med (SOU 2011:8, sid. 183). 
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 mnesplaner som leder till ökad so ial kompetens på arbetsplatsen o h kunskaper i vad det innebär 

att vara på en arbetsplats stärker elevens möjligheter att bli anställningsbar efter avslutad utbildning 

(SOU 2011: 8, sid 344). 

 

Vid analysen av Gys 13 och Lpf 94 kommer det fram några förändringar som jag redovisar 

nedan. Några begrepp som tillkommer i Gys 13. I Gys 13 finns en formulering som inte finns 

i den tidigare läroplanen: 

 

Gymnasiesärskolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenör och företagande. Entreprenöriella (min kurisvering) förmågor är värdefulla för 

arbetslivet, samhällslivet och vidare studier (Gys 13, sid 7) 

 

Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Eleverna ska bli medvetna 

om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig utveckling. Detta ska syfta till att 

grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med 

negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på framtiden (Gys 13, sid 

9). 

 

I Gys 13 har det tillkommit ett perspektiv i utbildningen som inte fanns i den tidigare 

läroplanen, förutom det etiska perspektivet, miljöperspektivet och det internationella 

perspektivet, nämligen det historiska: 

 

Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse för samtiden och 

beredskap inför framtiden. Undervisningen ska utveckla förståelse för kunskapernas relativitet och 

förmåga till dynamiskt tänkande (Gys 13, sid 8). 

 

Avslutningsvis när det gäller synen på gymnasiesärskoleleven så beskriver SOU:2011:8 

att synen varierat över tid: 

Synen på barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning har varierat över tid. Utvecklingen har gått 

från 1800-talets optimistiska och medkännande syn till det tidiga 1900-talets räddhågsna särskiljande 

för att sedan successivt utvecklas mot en större öppenhet för allas rätt till likvärdig utbildning och 

delaktighet i samhället (SOU 2011:8, sid 11). 

Sammanfattande kommentarer kring synen på gymnasiesärskoleeleven 

Sammanfattningsvis har jag ovan i resultatdelen i min analys plockat ut delar i de två 

läroplanerna som jag ser som relevant utifrån mitt syfte. I redovisningen har jag genom citat 

från respektive läroplan belyst områden i texten där jag ser att det skett förskjutningar i synen 

på gymnasiesärskoleeleven eller där det finns annan information som är relevant i 

undersökningen. Utifrån min diskursanalytiska begreppsapparat har jag gjort bedömningen att 

i den redovisningen ovan finns moment, tecken eller flytande signifikanter som är bärande i 

analysen. I citatet belyses bl.a. definitioner av begreppet utvecklingstörning, vad det innebär 

att vara ungdom och utvecklingsstörd, utvecklingsstörd och framtiden som vuxen samt 

utvecklingstörning och lärande. Begreppet entreprenöriella har lyfts fram då det är ett nytt 
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begrepp kring synen på gymnasiesärskoleeleven i och med Gys 13. I analys och 

diskussionsdelen nedan beskriver jag resultatdelen utförligare i diskursanalysen. 

Synen på bedömning i Lpf 94 och Gys 13 

Den andra delen i mitt syfte fokuserar på bedömning och gymnasiesärskoleeleven. I 

resultatdelen nedan redovisas delar i Lpf 94 och Gys 13 där bedömning behandlas. Delar av 

skolverkets skrift Gymnasiesärskolan tas också upp (Skolverket 2013). Det övergripande 

förhållningssättet kring bedömning och betygssättning hittar man i avsnitt 2.5 i Lpf 94 där det 

står: 

 

2.5 Bedömning och betyg  

 et get uttr  ker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de kunskaps- mål som uttr  ks i 

kursplanen för respektive kurs o h som definieras i bet gskriterier  

 ål att sträva mot 

 kolan skall sträva mot att varje elev 

  tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och 

  kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande 

till kraven i kursplanerna 

 

Riktlinjer 

 äraren skall 

  fortlöpande ge varje elev information om elevens utve klingsbehov o h framgångar i studierna  

  i g mnasieskolan o h g mnasiesärskolan samverka med hemmen o h informera om elevernas 

skolsituation och kunskapsutveckling och 

  redovisa för eleverna på vilka grunder bet gsättning sker  

 äraren skall vid bet gsättningen 

  utn ttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen  

  beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än genom den aktuella 

undervisningen, 

  beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper o h 

  göra en allsidig bedömning av kunskaperna o h därvid beakta hela kursen   pf     sid     

 

En förskjutning mellan de två läroplanerna när det gäller bedömningen är det i Lpf 94 finns 

strävansmål, mål att sträva emot. Strävansmål finns inte i Gys 13. Där formulerar man sig 

varje elev så långt som möjligt (Gys 13, sid 16). 

 

Det finns inga större förskjutningar i språket i texten under rubriken bedömning och betyg. I 

Gys 13 står det: 
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2.5 Bedömning och betyg  

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella kunskapskrav 

som finns for varje kurs respektive malen för gymnasiesärskolearbetet. 

Mål 

Skolans mål är att varje elev så långt möjligt 

  tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

  kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. 

Riktlinjer 

Läraren ska 

  fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklings- behov i studierna, 

  samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling, 

och 

  redovisa för eleverna på vilka grunder bedömning och betygssättning sker. 

Läraren ska vid bedömningen och betygssättningen 

 utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 

kunskapskrav och kravnivåer som finns för respektive kurs och ämnesområde, 

  beakta även sådana kunskaper som en elev har tillägnat sig på  annat sätt än genom den aktuella 

undervisningen, och 

  utifrån de nationella kunskapskrav och kravnivåer som finns för respektive kurs och ämnesområde 

allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper (Gys 13, sid 16). 

 

Texterna kring bedömning är alltså egentligen identisk lika, fast det är olika betygssystem, G 

och VG samt A-E. Det finns några förskjutningar av språket i texten. I Gys 13 tillkommer det 

målen för gymnasiesärskolearbetet (Gys 13, sid 16). I Gys 13 står det att läraren vid 

bedömning och betygsättning utifrån de nationella kunskapskrav och kravnivåer som finns för 

respektive kurs och ämnesområde allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper (a.a. sid 16), 

vilket det inge gör i Lpf  94. I Lpf 94 nämner man samverkan med hemmet (a.a. sid 35), i Gys 

13 samverka med vårdnadshavare (a.a. sid 16). 

 

I Gys 13 betonar man att läraren ska vid bedömning och betygsättning (a.a. sid 16), vilket 

man inte gör i Lpf 94 där det står att läraren skall vid betygssättningen (a.a. sid 35). Ordet 

bedömning finns även då det i Gys 13 står att läraren ska redovisa för eleverna på vilka 

grunder bedömning och betygsättning sker (a.a. sid 16). I Lpf 94 står det redovisa på vilka 

grunder betygsättning sker (a.a. sid 35).  

 

Ordet bedömning har således fått en mer framträdande position i den senare läroplanen vilket 

jag återkommer till i den avlutande diskussionen nedan. 

 

Bedömning av eleven är kopplat till den kunskap och mål eleven ska nå i respektive 

kursplaner. Utifrån detta formulerar Gys 13 just kunskapens betydelse i gymnasiesärskolans 

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

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. För att kunna orientera sig i en komplex verklighet 

med stort informationsflöde och snabb förändringstakt behöver eleverna utveckla förmågan att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 

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

vetenskapligt sätt att tänka och arbeta (Gys 13, sid 7). 

 

I det här arbetet studerar jag inte betygssystemet men jag ser det ändå som viktigt att ta med 

några av de formuleringar som finns i de olika betygssystemen utifrån min undersökning 

kring synen på bedömning. För betygskriterierna i Lpf 94 kan man läsa: 

 

Betygskriterierna faställs av Skolverket och anger kännetecken på de kunskapskvaliteter som skall 

bedömas för de två betygsstegen G och VG. Det betyg eleven får skall avspegla hur väl eleven har 

tillägnat sig kvaliteter, men också bredden på kunskaper. Betygskriterierna skall läsas tillsammans 

med Mål att sträva mot och Mål att uppnå (Skolverket 2002, sid 7). 

 

I det nya betygssystemet är skalan A till E inom gymnasiesärskolan. A-F inom den vanliga 

gymnasieskolan. I tabell 2 nedan kan man se några begrepp som betygssystem är uppbyggt 

kring (från Skolverket 2013, sid 13). Kolumnen längst till vänster anger när de olika uttrycken 

används. När det handlar om att eleven beskriver, redogör, förklarar och samtalar används 

till exempel uttrycken medverkar i att beskriva för betyget E, beskriver på ett enkelt sätt för 

betyget C samt beskriver på ett utvecklat sätt för betyget A. Dessa formuleringar och begrepp 

finner man inte i kursplaner inom den tidigare betygsskalan G och VG. Där är begreppet med 

handledning vanligt i olika kursplaner för att få betyget G.  

 

I kursen Matematik A står det t.ex.: 

 

Eleven utför med handledning beräkningar på ett sådant sätt att det är möjligt att följa , förstå och 

utveckla de tankar som kommer till uttryck (Skolverket 2002, sid 150).  

 

Formuleringen med handledning förekommer i flera kurser i Lpf 94, t.ex. i kurserna 

Datorkunskap och Fastighetsskötsel (Skolverket 2002). 
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Tabell 2: Några begrepp i det nya betygssystemet (från Skolverket 2013, sid 30). Begreppen med fet stil 

används som stödord vid bedömning och betygsättning av elever. 

 Betyget E Betyget C Betyget A 

Beskriver, redogör 

förklarar, samtalar 

Medverkar Enkelt Utvecklat 

Kvantitet Medverkar Något Några 

Resonemang Medverkar Enkla Utvecklande 

Utförande (handlag) Medverkar Med visst handlag Med gott handlag 

Utförande (resultat, 

kvalitet) 

Medverkar Tillfredsställande Gott 

Utförande (säkerhet) Medverkar Med viss säkerhet Med säkerhet 

Källkritik Medverkar i att föra 

resonemang om 

källornas 

användbarhet 

För enkla 

resonemang om 

informationens och 

källornas 

användbarhet  

För utvecklande 

resonemang om 

informationens och 

källornas 

användbarhet 

Löser problem Medverkar Väljer 

handlingsalternativ 

som efter viss 

bearbetning leder 

framåt 

Väljer handledning 

som leder framåt 

Sammanfattande kommentarer kring synen på bedömning 

Sammanfattningsvis har jag i resultatdelen redovisat analysen av läroplanerna genom 

indelning synen på gymnasiesärskoleeleven samt hur de olika betygssystemen tar sig i uttryck, 

under synen på bedömning. Det är två centrala delar i empiren där jag plockat ut citat från de 

texter jag studerar. I resultatdelen har jag vidare genom citaten belyst sammanhang och 

bärande delar som är relevant i min undersökning. Förutom synen på gymnasiesärskoleeleven 

så redovisar citaten även synen på bedömning. I resultat och citaten ser man bl.a. 

redovisningen av två olika betygssystem, där det blivit förskjutningar i språkbruket. Det är 

inga större förskjutningar i läroplanerna under rubrikerna bedömning och betyg. 

Förskjutningen märks mer i texterna som är kopplat till respektive betyg. I Lpo 94 kunde 

eleven få G eller VG, i det nya betygssystemet A-E. Det går att avläsa i min redovisning av 

resultatet förskjutningar i språket då eleven i det nya betygssystemet ska bli bedömd i 

förhållande till nya och fler begrepp, t.ex. medverkar eller med viss säkerhet (se tabell 2). 

Utifrån diskursanalytiska termer så är resultatdelen ovan, empirin, det som Winter Jørgensen 

och Phillips (2000, sid 7) kallar ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 

av världen). I min undersökning är utsnitten, citat från läroplanerna Lpf 94, Gys 13, SOU 

1992:94, SOU 2011:8 samt delar av Skolverket (2002 och 2013). Citaten/utsnitten behandlas 

nu vidare utifrån min diskursanalytiska ansats i analysen och diskussionsdelen nedan. 
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Analys och diskussion 

I den avslutande delen utgår jag från uppsatsens syfte och frågeställningar för att analysera 

den empiriska delen utifrån min teoretiska och metodologiska ansats. Ett centralt begrepp i 

uppsatsen är diskurs. I teori och metoddelen ovan beskrev jag komplexiteten i begreppet 

diskurs samt ett antal definitioner. Det som var gemensamt i synen på diskurser var språket, 

att språket är konstruerat i olika mönster. Syftet med diskursanalysen är att studera 

diskurserna i sig, mönster i språket och hur människor konstruerar verkligheten genom 

språket. Begreppet utvecklingsstörning ser jag som en nodalpunkt i min undersökning, alltså 

ett tecken vilket diskursen ordnar sig (Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

Gymnasiesärskoleeleven har en utvecklingsstörning. I min undersökning är det texter om 

gymnasiesärskolan och utvecklingsstörning jag gått igenom. Det är diskurser i sig där 

gymnasiesärskoleeleven konstrueras. I de teoretiska begreppen ovan har jag identifierat 

tecken, lokaliserat nodalpunkter och flytande signifikanter i dem och sett hur moment/element 

länkas till dessa. 

 

I min analys ser jag att det är intressant att fråga sig om läroplanen är en diskurs. Det kanske 

snarare handlar om hur det talas om läroplanen, vem som talar, vilka ståndpunkter som 

släppas fram. Vilken kunskap som ligger till grund för de formuleringar som mynnar ut i 

läroplanen. En fråga om makt alltså i Foucault termer (Foucault 1993). Diskursen om 

läroplaner handlar till största delen om en formuleringsarena. Själva läroplanen är i sig inte en 

diskurs. Det är den för statisk för. Det är snarare vägen till läroplanen som är intressant utifrån 

en diskursanalytisk ansats. I min undersökning, hur diskussionerna kring synen på 

gymnasiesärskoleeleven förs i de utredningar som försiggår läroplanen, vilka formuleringar 

som blir dominanta och tar plats i den slutgiltiga läroplanen. En definition av diskurs ovan 

var: Diskurser är inte bara vad som sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det 

möjligt att säga det (Börjesson & Palmblad 2007, sid 12). Utifrån ett maktperspektiv är det 

intressant att fråga sig vilka formuleringar som inte kom med i texterna och varför de inte fick 

ta plats. Det är något som är svårt att undersöka och som inte behandlas här. 

 

Hur synen på gymnasiesärskoleeleven tar plats i läroplanen är alltså något som bestäms när 

man ser diskurs som något rörligt som en process där gymnasiesärskoleelev-

/utvecklingsstörning ses som en nodalpunkt, där läroplanstexterna sedan formuleras kring, jfr 

Faircloughs kritiska diskursanalys där text, diskursiv praktik och social praktik används för att 

kartlägga förbindelserna (Fairclough 2003). I min undersökning tolkar jag det som hur 

läroplanstexten tar sig i uttryck i praktiken. 

 

I min analys har jag gjort nedstamp i några av de formuleringar, se resultatdelen ovan, som 

befästs i läroplanen i synen på gymnasiesärskoleeleven. Vid genomläsning märker jag att en 

del begrepp (tecken) väger tyngre och är mer centrala vilket då jag uppfattar som 

nodalpunkter och flytande signifikanter. Efter att ha identifierat dessa tecken kategoriserade 
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jag min läsning och det empiriska materialet i två diskurser: en diskurs om 

utvecklingsstörning och en om bedömning. 

Utvecklingsstörningsdiskurs 

Läroplanstexterna är lika varandra. Det har inte skett några större förändringar kring synen på 

gymnasiesärskoleeleven om man studerar de två läroplanerna. Det verkar finnas en stark 

hegemoni (Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid 39) kring synen på gymnasiesärskoleeleven.  

I en diskursanalys ställs begrepp i relation till varandra. Foucault utför analyser i studier över 

längre tidsperioder, t.ex. kring övervakning och straff (Foucault 1987). I den här uppsatsen 

har tidsperioden varit praktiken mellan två läroplaner, ingen längre period alltså. För att se 

förändringar i synen på gymnasiesärskoleleven bör texterna studeras över en längre tidsperiod 

än mellan två läroplaner. Undersöker man synen på utvecklingstörning under en längre period 

ser man att utvecklingen gått från optimistisk och medkännande till särskiljande och för att nu 

utvecklas mot större öppenhet för allas rätt till likvärdig utbildning och delaktighet i samhället 

(SOU 2011:8, sid 242).  

 

Det kommer fram att en utvecklingsstörning innebär en långsammare utvecklingstakt och en 

nedsatt intellektuell förmåga tillsammans med en nedsatt adaptiv förmåga. Den adaptiva 

förmågan handlar om att kunna anpassa sig till omgivningen och klara sin vardag. En person 

med utvecklingsstörning uppfattar och förstår sin omvärld på ett mer konkret sätt än andra. 

Men har ofta svårigheter att använda och tolka abstrakta symboler som siffror och bokstäver 

samt med att planera, kontrollera och värdera det egna handlandet i olika situationer 

(Skolverket 2002, sid 8 ).  

 

Titeln i SOU 2011:8-utredningen beskriver synen på gymnasiesärskoleeleven och en 

utvecklingsstörningsdiskurs: Den framtida gymnasiesärskoleeleven – en likvärdig utbildning 

för ungdomar med utvecklingsstörning. 

 

Den diskurs som växer fram i min empiri om synen på gymnasiesärskoleeleven är just hur 

eleven ska bli delaktig och inkluderad i samhället på samma villkor som elever utan 

utvecklingsstörning. I Lpf 94 står det: 

 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i 

och utvecklar yrkes- och samhällslivet (a.a. sid 25).  

I Gys 13: 

Skolan har till uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för 

att arbeta och verka i samhället (a.a. sid 7). 

 

Jag uppfattar det alltså som att synen på gymnasiesärskoleleven inte förändrats i de dokument 

jag studerat. Begreppet hegemoni tycker jag beskriver diskursen kring utvecklingsstörning, 

det råder alltså en samstämmighet, en samsyn där begrep som likvärdighet, inkludering och 

delaktighet är bärande och centrala i styrdokumenten. De kan ses som nodalpunkter, de tecken 

vilka utvecklingsstörningsdiskursen rör sig. I min analys ser jag dock några förskjutningar i 

synen på gymnasiesärskoleeleven i de två läroplanerna. Något som jag beskriver nedan. 
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Förskjutningar i synen på gymnasiesärskoleeleven 

De två läroplanerna har stora likheter, men det finns några begrepp i Gys 13 som inte används 

i Lpf 94 kring synen på gymnasiesärskoleeleven. Då språket är viktigt i diskursanalysen ser 

jag det som väsentligt att ta upp förändringar i begrepp. Det kan ses som tecken (Laclau & 

Mouffe 1985) i diskursen om utvecklingsstörning som i förlängningen konstruerar en annan 

syn på gymnasiesärskoleeleven. Tidigare benämningar kring utvecklingstörning är sinnesslö, 

psykisk efterbliven och psykisk utvecklingsstörning (Hjörne & Säljö 2008, sid 55). 

 

I den nya skollagen (2010:800) har begreppet utvecklingsstörda ersatts med elever respektive 

vuxna med utvecklingsstörning.  

 

En förändring är även att personer med autism eller autismliknade tillstånd ska jämställas med 

personer med utvecklingsstörning endast om de har en utvecklingsstörning eller fått ett 

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. I min diskursanalys ser jag det som en 

förändring mot att synen på gymnasiesärskoleeleven blivit tydligare. Tidigare har det funnits 

en glidande osäkerhet kring utvecklingsstörning vilket kan ha medfört att elever som inte är 

utvecklingsstörda blivit inskrivna på särskolan. I och med den nya skollagen och i delar av det 

som behandlas i SOU:2011:8 så ska detta inte längre vara möjligt. 

 

I SOU 2011:8 betonas begreppet inkludering och att det är en avgörande skillnad mellan 

integrering och inkludering i synen på utvecklingsstörning. I äldre texter betonades 

integrering där individen ska anpassa sig till en given miljö. Begreppet inkludering lägger inte 

ansvaret på individen/gymnasiesärskoleeleven utan tydliggör att det är miljön som ska 

samspela med individen (a.a. sid 148). I och med att begreppet inkludering betonas i 

utredningen ser jag att det i förlängningen ställer större krav på pedagoger, rektorer och 

organisation. 

 

I min analys uppmärksammar jag även en förskjutning i synen på gymnasiesärskoleeleven då 

begreppet entreprenörskap finns i Gys 13, men inte i Lpo 94: 

 

Gymnasiesärskolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap och företagande. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, 

samhällslivet och vidare studier (Gys 13, sid 7). 

 

Begreppet entreprenörskap finns inte i Lpf 94 vilket visar en skillnad i synen på 

gymnasiesärskoleeleven. Begreppet handlar bland annat om att våga ta risker, utveckla 

och organisera nätverk. Entreprenörskap i skolan handlar om att främja elevernas 

självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och vilja att ta eget ansvar som att ge 

kunskaper kring projektledning, företagsekonomi, affärsplanering och marknadsföring 

(Skolverketes 2010). Utifrån diskursteoretiska termer så kan detta ses som en strävan till 



28 

 

förändring i subjektpositionering på gymnasiesärskoleeleven, en flytande signifikant 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid 35). 

Bedömningsdiskurs 

Utifrån diskursteoretiska termer ser jag att det kring begreppet bedömning skett en förändring 

i diskursordningen. Diskursordnings-begreppet är komplext. Det är ett begrepp som 

Fairclough använder i sin kritiska diskursanalys (Fairclough 2003). Diskursordning betecknar 

olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som de ger innehåll åt var och en på sitt sätt 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid 134). I min analys ser jag hur de två 

bedömningssystemen G-VG och A-E i förlängningen skapar olika syn på 

gymnasiesärskoleeleven. Något som jag tar upp i mina frågeställningar inledningsvis samt 

belyser nedan. 

Två bedömningssystem 

I resultatdelen ovan ser man att begreppet bedömning fått en mer framskjuten position i 

Gys 13 jämför med Lpo 94. T.ex. Läraren ska vid bedömningen och betygssättningen 

                                                                                      

16). Bedömning kan ses som en nodalpunkt. Utifrån Faircloughs kritiska 

diskursanalysmodell där texten (betygskriterier) i förlängningen påverkar eleven i den 

diskursiva praktiken (bedömningspraktik i undervisnigen). 

 

Utifrån Fairclough, Laclau och Mouffes teorier kring diskurser ser jag att det skett en 

förändring i diskursen bedömning då det införts ett nytt betygssystem. Jag ser att synen på 

gymnasiesärskoleeleven förändras då det nya bedömningssystem införts. Det är möjligt att det 

skett förskjutning i subjektpositioneringen. Synen på gymnasiesärskoleeleven ändras i och 

med att diskursordningen ändras. Ett nytt bedömningssystem medför en ny diskursiv praktik 

där gymnasiesärskoleeleven får en förändrad subjektpositionering. I det nya 

bedömningssystemet, (A-E) förekommer det en mängd nya begrepp som eleven ska förhålla 

sig till; t.ex. medverkar, enkelt och utvecklat (se tabell 2) förstår jag som flytande signifikanter 

i den diskursiva bedömningspraktiken. Det nya betygssystemet leder i förlängningen till en ny 

bedömningsdiskurs. 

 

Jag ser att gymnasiesärskoleeleven i det nya betygsystemet (A-E) behöver vara mer aktiv 

än i det tidigare betygsystemet (G-VG). I Gys 13 behöver eleven visa upp sig själv mer 

jämfört med Lpf 94. I Lpf 94 förekommer begreppet med handledning för att få G, i Gys 

13 medverkar för att få E, som jag beskrev i resultatdelen ovan. I tabell ovan beskriver 

jag begrepp (flytande signifikanter) som gymnasiesärskoleeleven idag måste relatera sig 

till i sin undervisning (diskursiva praktik), t.ex. utvecklande eller med säkerhet. 

 

En del i denna förändring i synen på gymnasiesärskoleleven och bedömning är hur de 

olika lärolanerna medfört en förändring utifrån ett annat sätt att tänka och arbeta med 
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kunskap och bedömning. En ny syn på lärande och elevernas aktivitet medför att 

eleverna är mer aktiva i sitt lärande och involverade i bedömningsprocessen (Skolverket 

2009, sid 34). Den formativa bedömningen som tar plats i skolan idag tolkar jag som ett 

diskursivt brott i synen på gymnasiesärskoleeleven och bedömning. I den formativa 

bedömningen får gymnasiesärskoleeleven en mer aktiv och ansvarsfull roll i sitt lärande 

då undervisningen bygger på det nära samspelet med lärare, en förändring i 

subjektpositionering (Winter Jørgensen & Phillips 2000, Laclau & Mouffe 1985). 

 

I den formativa bedömningen får eleven kontinuerligt, fortlöpande reflektera, diskutera 

och återkoppla sitt eget lärande. Utifrån detta ställs det mer kognitiva krav på 

gymnasiesärskoleeleven. Som jag beskrev i resultatdelen ovan kring utvecklingstörning 

så tänker elever med utvecklingstörning konkret, har svårigheter i att se sammanhang, 

förstå orsak verkan eller kan ha problem med tidsuppfattning. De kognitiva krav som 

ställs på elever i gymnasiesärskolan då den formativa bedömningen tar plats i 

gymnasiesärskolan uppfattar jag som problematiskt, men samtidigt utmanande för 

pedagoger. 

Sammanfattande kommentarer kring analys och diskussion 

Sammanfattningsvis har jag i analysen ovan genom studier av språket/texter beskrivit en 

diskurs om utvecklingsstörning. Det visar sig att det inte sker några större förskjutningar 

i synen på gymnasiesärskoleeleven. Jag använde begreppet hegemoni för att beskriva att 

synen på utvecklingstörning är stabil. Jag har dock i analysen noterat några små 

förskjutningar i språket kring synen på utvecklingstörning, då begreppet entreprenörskap 

finns i Gys 13. Att det inte skett några större förändringar i synen på 

gymnasiesärskoleeleven i diskursen om utvecklingsstörning kan ha kontextuella 

förklaringar. Det är inte någon längre period mellan Lpf 94 och Gys 13, c:a 20 år. I 

Foucaults analyser rör det sig dig om längre tidsperioder (t.ex. Foucault 1987). Hade jag 

studerat tidigare läroplaner och under en längre tidsperiod så hade synen på 

gymnasiesärskoleeleven/utvecklingstörning gett andra diskurser än det jag redovisat 

ovan. I min analys ser jag däremot att det skett större förskjutningar i synen på 

gymnasiesärskoleeleven då diskursanalysen fokuserar på det som jag kallar 

bedömningsdiskursen. 
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Avslutande reflektioner 

Det övergripande syftet i arbete har varit att studera synen på gymnasiesärskoleeleven samt att 

studera synen på bedömning och gymnasiesärskoleeleven. Tyngdpunkten i min uppsats har 

varit det diskuranalytiska förhållningssättet. Jag har sedan i resultatdelen samt i analys och 

diskussion bearbetat de texter som min empiri bestått av utifrån syftet. Det har inte varit 

möjligt pga. av det omfattande materialet, framförallt sidantalet i SOU 1992:4 och SOU 

2011:8, samt begränsningen som uppsatsens sidantal medger att ge en helt rättvis 

diskuranalytisk undersökning. Jag har i materialet gjort urval och valt ut delar som varit 

relevant utifrån mitt syfte och frågeställningar. 

 

I den teoretisk och metodologiska delen ovan gick jag igenom Foucault, Fairclough, Laclau 

och Mouffe angreppssätt till diskursanalysen. Laclau och Mouffe ansats benämns diskursteori 

medan Fairclouhs kallas kritisk diskursanalys (Winter Jørgensen & Phillips 2000, sid 13). Jag 

har inte använt alla deras begrepp utan menar att det är viktigt att presentera begreppen för att 

få en rättvis beskrivning och förståelse av dem. Jag nämnde även ovan att Foucault kan ses 

som den tongivande teoretikern, en resonansbotten till de övriga inriktningar. Foucault var 

den som satte igång med diskursanalysen, både genom att utveckla teori och begrepp och 

genom en rad empiriska undersökningar (Foucault 1987, 1993).  

Synen på gymnasiesärskoleeleven: En fråga om makt 

Som avslutning i uppsatsen väljer jag att reflektera något utifrån ett Foucaultperspektiv med 

betoning på hans begrepp makt och disciplinering (Foucault 1987, 1993). Utifrån ett 

Foucaultperspektiv så är läroplanen i sig en form av maktutövande, en styrningsteknologi där 

eleverna blir disciplinerade. Gymnasiesärskoleeleven är redan i sin diagnos 

utvecklingstörning i en diskursordning, disciplinerad och underordnad makt. Diagnosen i sig 

medför en form av disciplinering där gymnasiesärskoleeleven utesluts från vissa arenor i 

samhället, t.ex. möjligheten att studera vidare, eller bli anställningsbar, under liknade villkor 

som ungdomar som går på ett vanligt gymnasium. 

 

Andelen elever i gymnasiesärskolan har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet (SOU 

2011:8, sid 152). Det finns inte en förklaring till den stora ökningen av andelen elever i 

gymnasiesärskolan. Det nuvarande mål- och betygssystemet gör det tydligt när en elev får 

svårigheter att hänga med i skolan, som blir mer abstrakt och teoretisk ju äldre eleverna blir. 

Den förändrade synen på kunskap och bedömning, med mer processinriktade, självstuderande 

och egenplanerande arbetssätt kan spela in. 

 

Utifrån ett Foucaultperspektiv kan den ökade inskrivningen i särskolan ses som ett uttryck för 

samhällets behov av att kategorisera och hålla ordning. Den kategorisering som diagnosen 

utvecklingsstörd får i förlängningen konsekvenser i synen på gymnasiesärskoleeleven då 

elevens diagnos kan används som underlag i diskussioner kring tillgång till resurser eller 

förklaring till att målen inte uppnås. I och med denna styrningsteknik (Foucault 1987) då 
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eleven blir kategoriserad som utvecklingsstörd uppmärksammas inte skolans brister utan 

problematiken förskjuts på eleven. 

 I Gys 13 finns det en rubrik om elevernas ansvar och inflytande: 

 

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 

aktivt del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen (Gys 13, sid 13). 

 

Hur mycket inflytande har egentligen eleverna över sin utbildning och hur kan de aktivt 

vidareutveckla den utifrån ett maktperspektiv? Fortsättningsvis utifrån Foucault så är även de 

olika betygssystemen en form av maktutövningen och disciplinering. Det döljer sig en 

normalisering i läroplanstexterna utifrån Foucaults maktperspektiv och diskursens ordning. 

En normalisering och maktutövande som skulle kunna behandlas i fortsatt forskning. 

Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att i fortsatt forskning studera och fördjupa sig i de styrnings- och 

normaliseringsprocesser som jag beskrev ovan. Ett resultat utifrån den specialpedagogiska 

praktiken och hur det går att förbättra den för elever i behov av särskilt stöd är att ge stöd och 

uppmuntran kring deras inflytande över sin utbildning, få dem att känna sig delaktiga och inte 

styrda av normaliserande styrningstekniker. Se t.ex. Granath (2008) som studerar 

utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker eller Tideman (2000) som 

analyserar den ökade särskoleinskrivningen och kategoriseringen av barn med 

skolsvårigheter. Som blivande specialpedagog har man mandat att driva sådana frågor. Ett 

annat perspektiv och ytterligare ett forskningsintresse är att fokusera på hur pedagogerna 

hanterar och uppfattar normalisering i sin praktik, jfr Assarsson (2007) studie kring 

pedagogers meningskapande i en skola för alla.  

 

Det här arbetet har framförallt varit en ingång i det diskursanalytiska förhållningssättet där 

synen på språkets betydelse och möjligheter varit av stor vikt. Arbetet har även varit av 

betydelse då synen på gymnasiesärskoleleven fördjupats och vidgats. Det skulle vara 

intressant och givande att fortsätta och fördjupa sig i diskursanalys som teori och metod. 
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