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Abstract 
The purpose of this study is to examine how teachers at secondary special school, national 

programs describe their work to get students to understand and reach the curriculum 

requirements and grades in theoretical knowledge. The study shows teacher's description to 

help students to fulfill the theoretical goals, how teachers perceive “understanding of 

requirements and grades” within the theoretical knowledge as well as the teachers' conception 

of theoretical knowledge requirements. The study analysis is based on curriculum theory.  

The study is based on interviews with six teachers, at three schools in upper secondary 

schools national programs. Qualitative approach with interviews is used. Analysis of the 

study, based on a curriculum theory perspective, gives a picture of how the curriculum shape 

what and how theoretical knowledge are to be taught. A curriculum is always intelligible 

within its written contexts - a historical document. In the curriculum perspective the frame 

factor theory is prominent. The frame factor theory describes the outer limits which affect the 

conditions for the student to be able to reach the skills the curriculum requires. 

One finding is that upper secondary school is perceived to be as similar to ordinary secondary 

schools as possible. That curriculum and grading criteria are formed within equivalence 

perspective. Further results show that teachers find difficulty of teaching students in 

theoretical subjects. Partly because it is perceived difficult for students to understand the 

theoretical knowledge, and because the student groups are showing variation in levels of 

understanding. Further findings show how teacher´s creates opportunities for students to 

perform. The teachers show an image of being flexible and inventive. Teachers also expresses 

that students need more time to solve their tasks and do not always perform on the level of the 

subjects’ requirements. Teachers present the experience of the student not showing greater 

understanding of their grades or of their implications. Regarding the theoretical knowledge, 

the teachers' perception is that it is not the most primary skills for the student to reach or to 

get use from. Students described more use from substances or from parts directly useful in 

life. The teachers believe that it is important that the student feel self-confident in ones own 

identity, and not always have to be like everyone else. The teachers perceive difference as 

something positive. 

Keywords 
Upper secondary education for pupils with intellectual disability, national programs, goals, 

special needs education, intellectual disability, curriculum, curriculum theory,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare på gymnasiesärskolans nationella program 

beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och nå upp till läroplanens teoretiska 

kunskapskrav och betyg. Studien visar lärares beskrivning av hur de skapar förutsättning för 

elevens väg mot måluppfyllnad, hur lärarna uppfattar elevens förståelse för de teoretiska 

kunskapskraven och betyg samt lärarnas föreställning om teoretiska kunskapskrav. Studien 

analyseras utifrån läroplansteorin. 

Studien är en intervjustudie med sex lärare på tre olika skolor där nationella program inom 

gymnasiesärskolan finns. Den metod jag använt mig av i studien är kvalitativ metod i form av 

intervjuer.  Analys av studien utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv ger en bild av lärarens 

föreställning kring läroplanens vad och hur inom undervisning och teoretiska kunskapskrav. 

En läroplan är alltid tolkningsbar utifrån sitt upphovssammanhang – ett tidsdokument. 

Ramfaktorteorin är framträdande inom läroplansperspektivet. Ramfaktorteorin beskriver de 

yttre ramar som påverkar förutsättningar för eleven att möjliggöra läroplanens kunskapskrav.  

Resultat ur studien är att gymnasiesärskolan uppfattas sträva efter att vara så lik vanliga 

gymnasieskolan så möjligt. Att läroplan och betygskriterier formats utifrån likvärdighets-

perspektiv. Ytterligare resultat visar att läraren upplever det som en svårighet i att undervisa 

eleven i teoretiska ämnen. Dels för att det uppfattas svårt för eleven att förstå teoretiska 

kunskaper och dels för att det inom elevgrupperna är en sådan skillnad i förkunskapsnivå.  

Fler slutsatser visar hur läraren skapar möjligheter för eleven att nå kunskapskraven. Lärarna 

visar en bild av att vara flexibla och uppfinningsrika. Samtidigt uttrycker läraren att eleven 

behöver mycket tid på sig för att lösa sina uppgifter och inte alltid hinner de moment 

kunskapskraven uttrycker. Lärarna menar att eleven inte visar större förståelse inför sina betyg 

eller vad de används till. Angående de teoretiska kunskaperna är lärarnas föreställning att det 

inte är de mest primära kunskaper för eleven att tillgodogöra sig eller ha användning för. 

Eleven beskrivs ha mer nytta av ämnen eller moment vilka är direkt användbara i livet. 

Lärarna anser att det är viktigt att eleven får vara den person den är och att man inte alltid 

måste vara så lik alla andra. Olikhet ser de som något positivt.  

Nyckelord 
Gymnasiesärskola, nationellt program, kunskapskrav, specialpedagogik, intellektuell 

funktionsnedsättning, läroplan, läroplansteori, ramfaktorteori  
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1. Inledning  
I mitt yrke som lärare på gymnasiesärskolan möter jag dagligen elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Elevens möjlighet i skolan är stor men även ibland begränsad. De har 

funktionsnedsättningar som ibland gör det svårt att direkt se hur eller på vilket sätt de 

tillgodogör sig kunskapskraven. Jag har funderat mycket över hur teoretisk kunskap uppfattas 

och vad det betyder inom gymnasiesärskolan. Teoretiska ämnen är ofta abstrakt kunskap, 

vilken kan vara svårt för eleven att förstå. Erfarenhetsmässigt uppfattar jag det som om det 

finns någon form av synsätt kring elevgruppen och vad de borde lära sig. Den kunskap som 

åsyftas är av mer social karaktär, praktisk kunskap och att blir mer självständiga efter avslutad 

skoltid. Läroplanens mål och riktlinjer behöver således inte alltid vara förenbar med vad 

läraren anser bäst att undervisa eleven inom. Gustavsson (2002) styrker det och syftar till 

kunskap som normgivande. Ofta är det en vetenskaplig syn som styr vår vardagliga 

uppfattning om teoretiska ämneskunskaper. Ämneskunskaper inom praktiska områden nämns 

sällan som just kunskap. Läroplanen, GySär13 (2013b) refererar till att läraren ska skapa 

balans mellan teoretisk och praktisk kunskap ur ett vetenskapligt sätt.  

Skolinspektionen (2010) har tidigare gett gymnasiesärskolan kritik för att det läggs större 

fokus på omsorg än lärande inom verksamheten. Att metod och innehåll inte alltid är kopplade 

till läroplan och kunskapskrav. De elever som började på gymnasiesärskolan från ht 2013 

läser efter den nya läroplanen, GySär13. Kunskapskraven lägger större tonvikt på betyg och 

har en snävare syn på vilken kunskap eleven ska undervisas i. År 2013 genomgick 

gymnasiesärskolan en reform. Motiveringen var att skapa en tydligare struktur och samtliga 

styrdokument har bytts ut. Reformen trycker på att gymnasiesärskolans utbildning ska vara 

likvärdig gymnasieskolans. Med flexibilitet ska elevens individuella behov mötas med hänsyn 

till elevens förutsättning, behov och kunskapsnivå. Ibland hörs åsikter från lärare att betyg i 

teoretiska ämnen, gör att elever som inte vanligen når upp till skolans krav, misslyckas igen. 

Vilka föreställningar har lärarna kring de teoretiska ämnena och arbete mot kunskapskraven? 

Studien avser att synliggöra beskrivningar kring vilka vad och hur läraren anser viktiga.  

Skolverket (2015) anger att de är i startgroparna att följa upp 2013 års reform. Vilka 

möjligheter och utmaningar har den gett? De anser sin kommande rapport vara värdefull för 

skolutveckling av gymnasiesärskolan, då det finns få rön om verksamheten. Skolverket (2015) 

beskriver uppföljningen som unik i avseendet att röster från landets gymnasiesärskolor 

sammanställs. Det medför en samlad bild över reformens betydelse och konsekvenser. Den 

publiceras på Skolverkets hemsida 15 december, 2015. Spännande!  

1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur några lärare beskriver sitt arbete med att få ele-

ven att förstå och nå upp till läroplanens teoretiska kunskapsmål. Syftet har preciserats genom 

följande frågeställningar:  

1 Vilka olika föreställningar om elevernas förståelse av de teoretiska kunskapsmålen 

och betyg framkommer i lärares utsagor? 

2 Vilka olika föreställningar om att skapa förutsättningar för att nå de teoretiska 

kunskapsmålen framkommer i lärares utsagor? 

3 Vilka olika föreställningar om de teoretiska kunskapskraven framkommer i lärares 

utsagor?  
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2. Bakgrund  
Denna undersökning lägger fokus på hur lärare beskriver sitt arbete med att få eleven förstå 

och nå upp till läroplanens teoretiska innehåll. Bakgrund för studien beskriver vägen mot 

teoretisk kunskapslärande för elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Vägen har gått 

via instiftande av särskolor, läroplaner, kunskapsmål och organisationer där mänskliga 

rättigheter uttryckts i över 150 år. Organisationer med världsomfattande fokus på barns 

rättigheter har spelat stor roll för synsätt på och arbetssätt mot teoretiska kunskapsmål. Grund- 

och gymnasiesärskolan är en egen skolform med en egen läroplan och har elever vilka på 

grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning inte kan nå kunskapskraven i grund- 

och gymnasieskolan. Skolverket (2009a) beskriver att skolformen och dess undervisning, ska 

vara så lik så möjligt den som sker i grundskola- och gymnasieskola.  

2.1 Historik – Mot dagens Särskola  
För elever med intellektuell funktionsnedsättning har ett praktiskt lärande, för nyttans skull 

varit vanligt (Skolverket, 2005). Dagens skola har sin grund i den allmänna folkskolan, 

instiftad 1842. Sedan dess har skolan formats och formats om i olika bildningar av läroplaner. 

Elevers ämnesprestation har värderats utifrån betyg i aktuella ämnen och kunskaper som 

ansetts godtagbara just då. Skolans mål har satts utifrån en form av norm för en viss typ av 

kunskap samt vad en elev ska kunna förväntas att lära sig. Faller man utanför denna norm av 

kunskapsinlärning blir man en elev i behov av särskilt stöd. Under 1800-talet beskrevs barn 

som föll utanför den normen som vanartiga. Vanartiga barn erbjöds i mitten av 1800-talet 

skolundervisning. Alternativ verksamheter för utbildning av barn med olika typer av 

funktionsnedsättningar fanns bland annat via en ideell verksamhet hos Emanuella Carlbeck.   

Landstinget startar ett särskoleinternat 1875 (Skolverket, 2013a). Landstinget fick en 

anstaltsprägel som påverkade särskolan under kommande 100 år. Tiden efter andra 

världskriget, anges hos Skolverket (2005) som grundläggande för det skolsystem som råder 

idag. Här uppstår parollen: En skola för alla. En skola präglad av enhet, där tanken är att 

ingen elev särskiljs från gruppen. Lagen (SFS 1944:477) om undervisning av bildbara så 

kallade sinnesslöa barn öppnar upp för utbildningsmöjligheter. Landstingets huvuduppgift 

blev att undervisa de som kategoriserades som bildbara (Skolverket, 2013a). De med större 

problematik i sin funktionsnedsättning, de obildbara, hade sin hemvist på anstalter i reglering 

av staten. En undervisningsplan för dessa elever fastställdes 1946.  

Lagen om undervisning och vård för psykiskt efterblivna (SFS 1954:483), blev nästa steg i 

utbildningen (Skolverket, 2013). Barn med grav utvecklingsstörning ingick inte här. Yrkeshem 

lagstadgades där utvecklingsstörda barn kunde få en yrkesutbildning. Praktik blir en viktig del 

i denna skolform. 1968 ges en läroplan ut för särskolan med riktlinjer för undervisning. Den 

delades upp utifrån elevens förutsättning i yrkesundervisning, yrkesträning och 

verksamhetsträning. Med Lsä73 ger Skolöverstyrelsen ut en läroplan för särskolan. Ett tillägg 

i denna läroplans kom att beröra yrkessärskolan, vilken är en förlaga till gymnasiesärskolan 

idag. Innehållet i denna läroplan har påverkat gymnasiesärskolans utbildning tills nutid.  

1986 kom en ny omsorgslag vilken skiljde landsting, med dess omsorgsbetonade undervisning 

från särskolan (Skolverket, 2013a). Integrering och normalisering blev styrande riktlinjer. Att 

utveckla individens förmåga till självständighet prioriteras genom metodisk träning. 

Kommunen blev huvudman för särskolan 1988, vilket tog åtta år att genomföra över hela 

Sverige. Under tidigt 1990-tal fick obligatoriska särskolan en ny läroplan med Lsä90. Lsä73 

kom att fortsätta gälla i en reviderad form för yrkessärskolan. 1994 fick särskolan samma 
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läroplan som övriga skolformer, Lpf94. För första gången urskiljs ett inkluderande synsätt i 

ett centralt styrdokument för undervisning, gällande särskolan. Gymnasiesärskolan delades 

liksom övriga gymnasiet in i nationellt, specialutformat och individuellt program. De elever 

som saknar förutsättning för nationell nivå utbildas på individuella programmet. Dess mål 

reviderades 2012 och reformen 2013 har satt sin prägel på skolan.  

Reformering av skolverksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning har påver-

kats av internationella konventioner, som berör mänskliga rättigheter (Skolverket, 2013a). 

Salamancadeklarationen (Salamancadeklarationen och Salamanca +10, 2006) verkar världs-

omfattande kring utbildning och undervisning av personer med särskilt stöd. Utbildning av 

personer med funktionsnedsättning ska ske tillgänglighetsgörande och som en del av den all-

männa utbildningen. Målet är undervisning för alla samt en anpassning efter elevens behov 

och förmåga. Deklarationen syftar till fortbildning av lärare inom specialundervisning då det i 

många länder finns brister i att bemöta dessa elever. Skolverket (2013a) tar upp FN:s konvent-

ion om barns rättigheter som betydelsefull. Alla barn har rätt till utbildning och vara integre-

rade i en ordinarie utbildning. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning syftar till rättighet till utbildning utan diskriminering. En individanpassad miljö ska 

erbjudas dessa elever, i en miljö där möjlighet till kunskaps- och social utveckling sker.  

2.2 Ny läroplan för gymnasiesärskolan  
Gymnasiesärskolan har relativt nyligen fått en ny läroplan, GySär13. Den trädde i kraft 1 juli 

2013. De elever som påbörjat utbildningen innan juli 2013 läser ännu enligt den gamla läro-

planen (Skolverket, 2013a). De faktorer som styr gymnasiesärskolan är skollagen, gymnasie-

förordningen, läroplanen, programmål, ämnesplaner och ämnesområdesplaner. Samtliga fyller 

en egen funktion men skapar också en helhet. Skollagen styr över övriga dokument. Skolver-

ket uttrycker att skollagen (Kap 18, § 2) delvis anger att utbildningens syfte är att ge elever 

med intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning med god grund för yrkesverk-

samhet och fortsatta studier. Betyg på de nationella programmen ska sättas efter varje avslutad 

kurs enligt skollagen (kap 18, § 22). Skollagen (kap 19, § 3) anger att elever ska läsa följande 

ämnen gemensamt inom de nio nationella programmen (Skolverket, 2013a): Svenska eller 

svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Historia, Samhällskunskap, Religionskun-

skap, Naturkunskap, Estetisk verksamhet samt Idrott och hälsa. 

Nedanstående programkaraktärer förbereder ett yrkesliv (Skolverket, 2013a).  

- Administration, handel och varuhantering 

- Fastighet, anläggning och byggnation 

- Fordonsvård och godshantering  

- Hantverk och produktion 

- Hotell, restaurang och bageri 

- Hälsa, vård och omsorg 

- Skog, mark och djur.  

Medan följande två är mer förberedande för fortsatta studier på t.ex. folkhögskola.  

- Estetisk verksamhet 

- Samhälle, natur och språk 

Läroplanens huvuddrag med fokus på teoretiska ämnen uttrycks bland annat i de grundläg-

gande värdena: demokrati, möjlighet att lära och utveckla kunskaper (Skolverket, 2013b). 

Huvuduppdraget för gymnasiesärskolan är att förmedla kunskaper och förutsättningar som 



 

4 

 

eleven ska ha möjlighet att tillägna sig. Det är samhälleliga, praktiska- och teoretiska kun-

skaper. Utbildningen ska främja elevens utveckling, lärande, lust till att lära och anpassas efter 

var elevs egen förutsättning. Har eleven svårighet att nå målen ska uppmärksamhet och alter-

nativa vägar till uppfyllnad tas i åtanke Genom att klargöra mål och innehåll i utbildningen 

ska eleven kunna ta ansvar för sina studieresultat och känna inflytande.  

Skolan ska föra en aktiv diskussion om vilken kunskap som är viktig idag och i framtiden 

(Skolverket, 2013b). De kunskaper skolan ger är en förutsättning för bildning, tänkande, kun-

skapsutveckling och ska svara an på de nationella målen. Nya kunskaper är en förutsättning 

för personlig utveckling och den kunskap eleven möter i skolan ska förbereda för livet efter 

avslutad skolgång. Samhället har med ny teknik, miljöaspekter och internationalisering ställt 

nya krav på våra kunskaper. Verkligheten idag innebär ett stort informationsflöde och ständiga 

förändringar, varav eleverna behöver hitta, tillägna sig och använda denna form av kunskap.  

Varje nationellt program har programmål. De uttrycker vilka kunskaper eleven ska tillägnas 

under sin utbildning. (Skolverket, 2013a). I varje ämne finns en ämnesplan. De beskriver det 

som ingår i kursen, centralt innehåll och kunskapskrav. Ämnets syfte visar vilka kunskaper 

eleven ska få möjlighet att utveckla. Målen beskriver de kunskaper i ämnet som ska bedömas. 

Här beskrivs de fyra kunskapsformerna: Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta 

och förståelse visar att eleven ska förstå mening och innebörd. Det visas genom att redogöra, 

beskriva eller samtala om sina kunskaper. Elevens färdighet visas genom att använda eller 

utföra något. Exempel på centralt innehåll ur ämnesområdesplanen i samhällskunskap är 

(Skolverket, 2013c): 

- Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU. 

- Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut. 

- De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva 

mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.  

- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor 

grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.  

- Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 

För att kunna sätta betyg på kurser anger Läroplanen (Skolverket, 2013a) preciserade kun-

skapskrav utifrån ämnets mål. Liksom övriga skolan använder gymnasiesärskolan sig av be-

tygsstegen och mål formuleras utifrån E, C och A. Bedömningskraven är utformade utifrån en 

progressionstabell. Samma kunskapsuttryck ska användas oavsett kurs för att förenkla en 

samsyn inom gymnasiesärskolan, gällande progression mellan de olika betygsstegen. För att 

uppnå betyget E används t.ex. beskrivning, förklarar, samtalar, utför eller att eleven medver-

kar. Att medverka innebär att eleven aktivt deltar i att lösa uppgiften. Ofta med stöttning från 

lärare. För betyget C ska eleven ge en enkel, om än ej komplett beskrivning av något. För 

betyget A krävs ett mer utvecklat eller med gott handlag sätt att lösa en uppgift. 

2.3 Röster om läroplansmål i gymnasiesärskola  
Elevens måluppfyllnad har varit en diskussion hos Skolverket (2009a) åren innan reformen 

2013. Diskussioner beskriver vägar till att motivera eleven inför teoretiskt skolarbetet. Ele-

vens förståelse och reflektion för kunskap är mer central än tidigare, där man jämförde ele-
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vens resultat i relation med varandra. Genom samtal, individuella utvecklingsplaner, elevens 

delaktighet, anpassad miljö och ansvar för sitt lärande ökar elevens studieresultat, hävdar 

skolverket. Att ge eleven meningsfulla och utmanande uppgifter är viktigt. Medvetenhet om 

det egna lärandet är värdefullt och inte minst för de svagpresterande eleverna. Det kan ge mo-

tivation och en mer positiv attityd till att lära sig. Grund- och gymnasiesärskolan ska ha 

samma krav i att sträva mot mål i läroplan och kunskapskrav som inom övriga skolformer. 

Dokumentation av elevens kunskapsutveckling är viktig för att åskådliggöra kunskaperna.  

Lärarens kompetens har diskuterats i en rapport hos Skolverket (2009a) innan den nya 

läroplanen, GySär13 togs i bruk. Där framgick att grund- och gymnasiesärskolans personal 

saknar kunskap om ungdomarnas olika funktionsnedsättningar och att de jobbat för lite mot 

de nationella målen. Om personal ska tolka och bedöma de nationella målen krävs att de 

jobbar mot dem och att eleven förstår vad som krävs av denne. Skolverkets rapport (2009a) 

beskriver att så länge särskolans lärare inte är behöriga skolformen, får dess elever inte en 

likvärdig utbildning lik andra skolungdomar. Lärare ska ha den utbildning som krävs och vara 

väl insatta i de kunskapsmål styrdokumenten uttrycker. Det är även viktigt att elevassistenten, 

som är vanlig inom grund- och gymnasiesärskolan, är kompetent till de uppgifter den åläggs. 

En referering till skollagen finns om att personal i gymnasiesärskolan fortlöpande bör få 

kompetensutveckling i måluppfyllnad, organisation och forskningsrön.  

Tillgängligheten är viktigt för att nå kunskap (Skolverket, 2006). Om eleven ska ha möjlighet 

att nå målen måste tillgång finnas till skolmiljön rent fysiskt. Att ta sig fram i skolans lokaler, 

ha betydelsefulla läromedel, teknisk utrustning och någon form av kommunikation vare sig 

det är tal, icke-verbal kommunikation, teckenspråk eller dylikt. Individuellt anpassade 

hjälpmedel kan behövas för att öka elevens möjlighet till måluppfyllnad. Det kan vara 

kommunikationsapparater, teleslingor, webbsajter, syntetröst uppläsning, lättläst eller bilder 

för visuell förståelse.  

Skolverkets rapport (2009a) beskriver en diskussion om vilka kunskaper och mål som anses 

mest gynnsamma att undervisa i gymnasiesärskolan. Resonemang förs om kunskap som ett 

verktyg och vad eleven faktiskt nu och in en framtid kan använda sitt verktyg till. Det handlar 

om allt från att läsa, skriva och räkna till att kunna hantera sitt dagliga liv rent praktiskt. En 

del i uppdraget är att få eleven förstå och sortera bland all stimuli omvärlden uppvisar. Lärare 

behöver utveckla kunskap om hur elevens kompetens och styrka på bästa sätt lyfts fram och 

ge eleven strategier så de fortsättningsvis kan använda sig av de färdigheter skolans 

undervisning gett dem. Kraven bör inte vara för låga. Rapporten beskriver att ämnesdidaktik 

för teoretiska ämnen inte haft stor genomslagskraft i grund- och gymnasiesärskolan. Eleven 

har mer tränats i annat än utvecklat de teoretiska kunskapskvalitéer kursplanens mål trycker 

på. Kommunikation och variation är positivt för elevens lärande. Språk, oavsett hur man 

kommunicerar, är av stor vikt i alla ämnen. Den pedagogiska utmaningen är att skapa 

didaktiska sammanhang i alla ämnen, teoretiskt som praktiskt. Lärande och förväntan på 

eleven ska vara naturligt i skolmiljön. Det ligger i lärarens uppdrag att förmedla målen på ett 

sådant sätt att eleven förstår dem och vad som krävs för att uppnå dem (Skolverket 2009).  

I en rapport beskriver Skolverket (2002) att hur gruppens sammansättning ser ut kan vara av 

betydelse för en elevs kunskapsinlärning och progression. Grupperna på gymnasiesärskolan är 

sällan enhetliga då elevernas individuella förutsättningar kan vara så olika. Det påverkar både 

arbetsklimat och undervisning. Hur får man med alla i undervisningen utan att utestänga nå-

gon annan? Progression maximerar elevernas kunskapsutveckling men beskrivs kunna vara 

ett dilemma inom gymnasiesärskolan. Mindre grupper kan underlätta elevens måluppfyllelse. 
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En rapport från Skolinspektionen (2010) beskriver att det läggs större fokus på omsorg än 

lärande inom särskolans verksamheter. Det antyds brister i de olika förutsättningarna att möta 

särskoleelevens behov Att skapa möjlighet för utveckling av lärande som att formulera, ut-

veckla och komma till en slutsats, oavsett hur eleven kommunicerar.  Reaktioner finns på att 

metod och innehåll inte alltid är kopplade till läroplan och kunskapskrav. Pedagoger har haft 

stor valfrihet i arbetssätt inom verksamheten både gällande metod och innehåll. I sin under-

sökning har Skolinspektionen sett att pedagoger skapar kortsiktiga lektionslösningar och sak-

nar strategier för undervisning. Ett problem som noterats är att med mycket omsorg är risken 

att undervisningskraven blir för låga i förhållande till programmålen.  

En senare granskning från Skolinspektionen (2015) av gymnasiesärskolans bedömningsun-

derlag trycker på möjliga förbättringsområden av det teoretiska kunskapsinnehållet utifrån 

vad skollagen säger. Undervisningen ska vara fokuserad på målen i kursplanen. Målen ska 

tillämpas eleven utifrån deras behov och förutsättningar för att nå de nationella kunskapskra-

ven. Strukturerade lektioner ska ges av läraren och eleven ska förstå undervisningens mål och 

syften. Varierad undervisning ska stimulera elevens förmåga att vilja ta till sig kunskaper. 

Eleven ska ha inflytande på undervisningsinnehåll och eventuella arbetssätt. Pedagoger inom 

skolverksamheten ska vara behöriga genom utbildning och erfarenhet. Ett aktivt ledarskap 

från skolans rektor är gynnsamt för att utveckla och styra verksamheten. Rektor ska utskilja 

utvecklingsområden och genomföra eventuella förbättringsåtgärder. Detta gäller gymnasie-

särskolans verksamhet som helhet med allt från resultat i ämnen till kompetensutveckling av 

personal, fördela resurser och tillgodose elevens möjligheter att nå målen för sin utbildning.  

Betygsystemen i Sverige har ändrats de senaste årtiondena och en diskussion om betygsätt-

ning i gymnasiesärskolan är något som skolan kontinuerligt behöver jobba med (Skolverket, 

2009a). Betygsättningen är samma som inom övriga skolan: att bedöma elevens kunskapskva-

litet. Många lärare tycker det är svårt att sätta betyg. Är det elevens kunskap eller arbetspre-

station som ska bedömas? Lärare upplever att elever kan sakna dessa förmågor vilket gör be-

tygsättning som svårtolkat och för eleven att reflektera över sitt arbete.  

Elever som höstterminen 2013 startat på gymnasiesärskolan är de första att som blir bedömda 

enligt den femgradiga betygsskalan, A till E. Assarsson (2012) frågar sig vilken plats i 

kunskapssamhället elever på särskolan erbjuds? De får kostbara anpassningar för att nå målen. 

Däremot finns föga karriärmöjligheter i ett konkurrenskraftigt arbetsliv. De tävlar med andra 

elever om de målunderlag som finns, men ges sällan utrymme att i arbetslivet få belöning för 

de kunskaper de faktiskt lärt sig. Ofta är dess framtida yrkesliv av helt annan karaktär. I en 

artikel ur tidskriften Specialpedagogik (2013) uttrycks att de nya betygen utifrån den 

femgradiga betygsskalan kan leda till nya sätt att motivera och utmana eleven på 

gymnasiesärskolan. Elever inom särskolan behöver dock i större utsträckning mer tid för att 

lära sig och det befaras tiden inte räcker till vilket kan påverka betygsättningen negativt. 

Enligt Szönyi (2012) förväntar sig skolans pedagogiska organisation resultat utifrån en 

normalelev. I artikeln (2013) ställs frågan vad som sker när den nya kursplanen ställer högre 

kunskapskrav? Hinner eleven med de kurser de går? Betyg enligt den femgradiga skalan anser 

lärarna är endast för att likna övriga gymnasieskolans upplägg av betygsättning.   

Fokus på denna studie riktas mot lärares beskrivning av de läroplansmål och betyg som 

beskrivits i ovan nämnda stycken. Informanternas föreställning för att skapa förutsättning för 

eleven att uppnå kunskapskraven enligt GySär13, visar kommande resultat på.  
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3. Tidigare forskning  
Denna studie fokuserar sig på lärares beskrivning av teoretisk kunskap, måluppfyllnad och 

läroplaner för elevgrupper med intellektuell funktionsnedsättning. Läroplaner och kursplaner 

formuleras utifrån sin kontext varav en samhällelig påverkan spelar roll för gymnasiesärsko-

lans läroplaner. Möjlighet till teoretisk kunskap för elever med intellektuell funktionsnedsätt-

ning är en diskussion där forskning kring läroplansmål och specialundervisning tycks öka. 

Forskningen omfattar både svenska och internationella underlag.  

3.1 Läroplaner ur ett likvärdighetsperspektiv  
Flera undersökningar fokuseras på hur elever med intellektuell funktionsnedsättning 

möjliggörs att läsa efter allmänna kursplaner. Karvonen, Wakema, Browder, Rogers och 

Flowers (2013) har granskat fem olika amerikanska delstater i detta syfte. Granskningen 

omfattar elever vilka kommunicerar via symboler eller gester. Dessa elever läser efter en för 

dem funktionell kursplan, vilken är individanpassad utifrån eleven med intellektuell 

funktionsnedsättning.  Ett federalt krav i USA är att utveckla dessa elever till att läsa efter en 

allmän kursplan, gemensamt och likvärdigt med alla andra skolungdomar. Även Lee, Amos, 

Gragoudas, Lee, Shogren, Theoharis & Wehmeyer (2006) och Aspland, Datta & Talukdar 

(2012) fokuserar på hur en allmän kursplan kan anpassas och göras tillgänglig för barn med 

intellektuell funktionsnedsättning. De anser liksom Bouck (2013) och Shurr och Bouck 

(2013) att det finns lite forskning kring hur gruppen elever undervisas efter just en allmän 

kursplan och vilka framsteg eller stödsystem som kan utvecklas i förhållande till det. Vidare 

anser Lee (et al., 2006) att elever med intellektuell funktionsnedsättning oftast undervisas 

utanför den allmänna kursplanen och läser mer individanpassat. Hur elever med intellektuell 

funktionsnedsättning påverkas av att läsa efter funktionell och individanpassad kursplan visar 

Bouck (2013) i sin studie. Studien fokuserar på hur miljö, familjeförhållande, 

föräldrainkomst, geografiskt läge och grad av intellektuell funktionsnedsättning eleven har, 

påverkar inlärning av kunskapskraven. 

Aspland (et al., 2012) har i en studie tittat på läroplanens riktlinjer för elever med speciella 

behov i de olika australienska delstaterna. Delstaterna har olika läroplaner och kursplaner. 

Vad som är viktigt för dessa elever utifrån de olika kursplanerna varierar. Trots olikheter i 

läroplans- och kursplansinnehåll, är frågan om elever med intellektuella funktions-

nedsättningar, en statlig angelägenhet i Australien. Alla elever ska ha rätt till en utvecklande 

undervisning oavsett personliga egenskaper. Kärnan i, för dessa elever, att arbeta med en 

allmän inkluderande kursplan är inlärningsområden som t.ex. engelska, matematik, 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och kommunikation. Läroplanen bör vara rättvist och 

inkluderande. Det ger möjlighet för alla att förverkliga sina individuella förutsättningar. Hur 

amerikanska kursplanstrender sett ut visar Shurr och Bouck (2013). De har studerat innehåll 

från 15 års forskningslitteratur, 1996-2010, riktade mot elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Resultatet beskriver att ur denna litteratur visas det få studier om 

kursplansinnehåll gällande elever med intellektuell funktionsnedsättning. Författarna trycker 

på att det framförallt är funktionell livskunskap som synliggjorts inom forskning kring dessa 

elever de senaste 15 åren. En liten ökning av forskning kring teoretisk kunskap har 

synliggjorts sista åren och enligt författarna ökar det möjligheter för teoretiskt innehåll och 

tillgång till en allmän läroplan för eleverna.  

Tideman (2000) visar att för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, vilka ska läsa 

mot en allmän läroplan, inte behöver ses som likvärdigt. Läroplaner skrivs utifrån 
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normalpresterande elever menar Tideman. Utifrån denna norm av normalitet tillrättalägger 

man utbildningar för att passa alla elevers möjlighet att tillgodogöra sig kunskap. 

Betygssystemet som fanns i Lpo 94 anger kunskap i termen mål att uppnå. Detta tycker 

Tideman är likvärdigt med att eleven är godkänd och får G i betyg. Det är ett medelvärde för 

normalitet. Utgås normen istället från en elev med inlärningssvårigheter, att mål att uppnå 

sattes utifrån denne, skulle fler elever nå målen i skolan. En sådan syn på normalundervisning 

skulle gynna fler elever, menar Tideman. Han refererar till att de flesta människor är vana att 

se skolans kunskapsförmedling som traditionell. Det vill säga bokliga kunskaper som mäts 

hos eleven via t.ex. prov. Berthén (2007) utgår från elever på grundsärskolan i sin 

undersökning och kallar det i liknelse med Tideman, som skolifiering. Hon menar att barn 

med olika former av intellektuell funktionsnedsättning ändå kan ha svårt att nå upp till de mål 

som är satta i läroplanen trots att skolan ska vara likvärdig. Englund, Forsberg och Sundberg 

(2012) beskriver de förändringar skolan och läroplanen stått inför i Sverige. Liksom Tideman 

(2000) anser de att läroplanen kodifierar värden, normer och kunskaper som ses viktiga för 

samhället. Englund et al. menar det kan ses som statens ideologiska instrument att styra både 

skola och samhälle på. De reformer som skett under 1990-talet inom skolan har varit mer 

omfattande än tidigare reformer på det sätt att de brutit den tidigare traditionen. Läroplanen 

har gått från att vara starkt innehållsbaserade till under 2000-talet mer resultatstyrd. Där även 

lärarens roll blivit mer dokumenterande, värderande och beskrivande är att undervisa. 

3.2 Förväntan på eleven 

Vad innebär teoretisk undervisning för elever med intellektuella funktionsnedsättningar (Kar-

vonen et al., 2013; Bouck, 2013)? Gällande teoretiska ämnen är Bouck kritisk till vad eleven 

egentligen lär sig enligt en allmän kursplans innehåll. Karvonen et al. menar att eleven ofta 

har mindre förväntad måluppfyllnad och får därmed luckor i den teoretiska kunskapen om 

denne läser efter en individanpassad kursplan. En elev med intellektuell funktionsnedsättning 

som läser inkluderat i skolans allmänna kursplan med teoretiska ämnen, lättare tar till sig kun-

skap än en elev med en individanpassad funktionell kursplan. Bouck föreslår istället att det 

bör tittas på vad eleven verkligen får med sig från skolan utifrån en allmänna kursplan. Hur de 

kan använda kunskaperna senare i livet? Anledningen det syftas till är att undervisning och 

läromedel ofta är anpassade utifrån just den allmänna kursplanen och dess norm av elever. 

Bouck menar att en individanpassad undervisning med fokus på vad som händer efter skolan 

är mer gynnsam för dessa elever. Att lära för livet är något både Bouck (2013) och Lee (et al., 

2006) refererar till. Eleven bör få nytta av sin skolgång direkt ut i livet.  

Shurr & Bouck (2013) är intresserade av att titta på de kursplaner som redan finns för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning.  De menar att kursplanerna måste synliggöras och att 

forskning på detta område är nödvändig.  Samhällets tekniska och sociala förändring medför 

att även dessa elever bör hålla takt med de framsteg som sker och för en utbildning med 

kvalitet. Shurr och Bouck beskriver en ökad klyfta mellan den funktionella livskunskapen, 

som är viktig för elever med intellektuell funktionsnedsättning, och de teoretiska ämnena. 

Utifrån läroplansskapare blir de teoretiska ämnena i fokus och mer åtråvärda.  

Individanpassning i kursplaner utgår ofta från vilken grad av intellektuell funktionsned-

sättning eleven har och sätter en ram för vad eleven förväntas hantera (Lee et al., 2006). Vid 

lindrig nedsättning beskriver lärare att en allmän kursplan kan främja utveckling i prestation 

inom teoretiska ämnen för eleven. Elever med grav nedsättning bör ha en annan utvecklings-

plan är den allmänna kursplanen och inte förväntas samma resultat som övriga elever. Liksom 
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Bouck (2013), anser Lee et al. att dessa elever behöver utökad undervisning om livskunskap 

och funktionella färdigheter, vilket inte finns i en allmän kursplan. Berthén (2007) beskriver 

hur särskolans tidigare habiliterande uppdrag och sinnestimuli nu kommit i skymundan för de 

teoretiska och praktiska kunskapskraven. Kraven på att elever med intellektuell funktionsned-

sättning skulle nå kunskapskraven ökade sedan den svenska kommunen under 1990-talet tog 

över ansvaret för utbildningen inom särskolan och utformade en ny läroplan. Viktigt är, anser 

Berthén att hänsyn tas till elevens inlärningssvårigheter för att uppnå bra kunskapsresultat. 

Gustavsson (2002) anser att det skett en splittring gällande hur den offentliga sektorn ser på 

kunskap. Både i Sverige och andra länder i Europa har styrformer ändrats till en mer mål- och 

resultatstyrd skola. Skolan förespråkar individualisering å ena sidan med mål utifrån var indi-

vids egna förutsättningar. Men å andra sidan är målen inte individuella utan bestämda upp-

ställda kunskapsmål. Eleven ska söka sin egen väg till samma mål. Gustavsson menar att en 

kunskapssyn med ökad målinriktning, speglar av sig i att grund- och gymnasiesärskolan ska 

vara så lik allmänna skolformer så möjligt. Berthéns bekräftar Gustavssons utsago genom att i 

sin undersökning på grundsärskolan beskriva hur lärarna upplever en förändring av undervis-

ningen med att det är mer skollikt, som att jämföra med vanliga grundskolenormer. De ut-

trycker det blivit mer fokus på teoretiskt skolarbete inom klasserna. Berthén beskriver att 

grundsärskolans elever får kunskap i att förberedas för livet. Men även att tränas i att sitta i 

skolbänk och bli skolelever. Här är det mest att hantera penna och papper och arbeta själv-

ständigt med anpassade arbeten. Hur mycket kunskap lär sig eleven? Eleven lär sig sitta i 

bänken och det på ett ordentligt sätt, varav själva självständigheten är det primära.  

3.4 Möjligheter och hinder för elevens förståelse  

Lee (et al., 2006) beskriver att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan utvecklas i 

teoretiska ämnen och nå ökade kunskapsmål utifrån allmänna kursplaner.  Författarna tittar på 

olika minnesstrategier och visuella möjligheter kan bidra till att eleven tillgodogör sig denna 

kunskap. Författarna menar att det finns för lite dokumenterad forskning kring detta och be-

hov finns att fortsätta forska kring elevens möjlighet att läsa efter en allmän kursplan.  Främst 

med fokus på akademiska ämnesresultat och inte bara praktiska ämnena. Det är inom de icke-

akademiska ämnena (praktiska) elevers kunskap och måluppfyllnad varit enklast att urskiljas. 

Lee et al. menar att det är lärandemiljöns ramar som sätter möjlighet eller gränser. Karvonen 

(et al., 2013) är av åsikten att metoder för teoretiska kunskaper under förskoleåldern är viktigt 

för grundläggande kunskap hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Tidig fokus på 

läsning, hörövningar, lösa matematiska uppgifter med former, mönster, diskutera och lära 

grundläggande räknekunskaper som t.ex. räkna pengar vilket beskrivs underlätta elevens kun-

skapsutveckling. 

Boucks (2013) studieresultat visar att den mest betydande anledningen till hur eleven mottar 

en individanpassad och funktionell läroplan beror på grad av funktionsnedsättning hos eleven. 

Om eleven enbart hade måttlig eller högre intellektuell funktionsnedsättning var chanser 

större att tillgodogöra sig läroplanen än om eleven har ett flerfunktionshinder. Flerfunktions-

hinder kan vara autism, synnedsättning, ADHD, dövblind, beteendestörningar och utveckl-

ingsförsening. Tideman (2000) anser att det inte är lätt för en elev med intellektuell funkt-

ionsnedsättning att memorera texter eller se vilken kunskap som är av nytta. Att undervisa 

dessa elever utifrån läro- och kursplanens kunskapskrav kan vara svårt om det ska skapa kun-

skapsinlärning som passar alla elever. Det måste finnas resurser för dessa elever menar 

Bouck. Resurser i form av personal, hjälpmedel, tillgänglighet och läromedel. Aspland (et al., 



 

10 

 

2012) anser att även om skolformen verkar flexibelt, finns yttre ramar för dessa elever. Passar 

en strävan mot allmän läro- och kursplan alla?   

3.3 Lärarens förmåga att skapa förutsättning 
Shippen, Flores, Crites, Patterson, Ramsey, Houchins och Jolivette (2013) anser att det är 

svårt att få till bra undervisning i teoretiska ämnen för ungdomar med intellektuell 

funktionsnedsättning. Studier inom amerikansk traditionell kunskapsundervisning sker ofta i 

helgrupper framför att individualisera undervisningen efter elevers behov. Om elever med 

intellektuell funktionsnesättning läser enligt allmänna läro- och kursplaner anser flera lärare 

att det kräver ständig beredskap hos personalen. Eleven kan ha ett beteende som påverkar 

gruppens arbetsklimat. Lärarna önskar mindre grupper för dessa elever.  

Aspland (et al., 2012) visar på att de australienska systemen har brister i strategier för 

specialundervisning inom en allmän kursplan. Författarna poängterar att elevens bästa möjliga 

utveckling skulle ske inom en individanpassad och funktionell kursplan. Lärare beskrivs ha 

svårt att hantera undervisning på ett bra utmanande sätt för elever med särskilda utbildnings-

behov, inom den allmänna läroplanen. Karvonen (et al., 2013) och Bouck (2013) anser att det 

inte verkar som om lärarna vet hur man ska anpassa innehåll och nivå för alternativ prestation 

och anpassning av material för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare menar 

Karvonen et al. att lärare får hjälp med undervisningsstrategier i teoretisk kunskap för denna 

elevgrupp i elevens yngre år.  

Villkor gällande både kunskapskrav och programmål har förändrats en del under de senaste 

åren. Det har fått Östlund (2012) att titta på det beslut om lärarlegitimation och behörighets-

regler som instiftades 2011. Han menar att lärare inom särskolan, oavsett inriktning i sin 

grundläggande lärarexamen, också behöver en speciallärarutbildning med inriktning mot ut-

vecklingsstörning för att ses som behörig till undervisning.  

3.4 Sammanfattning.  
Sammanfattning av forskningsöversikten gör gällande beskrivningar kring ett jämlikhetstän-

kande. Elever inom särskola eller specialutbildning bör få samma utbildningsmöjlighet som 

den gemene massan ungdomar. Däremot kan en urskiljning ses i att läroplaner ofta skrivs 

fram utifrån ett normbaserat samhälle. Elever med intellektuell funktionsnedsättning kan där-

för upplevas sträva mot ett visst samhällsideal av hur man som person ska vara och vilka kun-

skapskrav som ska gälla inom undervisning. Forskning visar att det upplevs svårt för lärare att 

finna bra undervisningsstrategier för dessa elever inom teoretiska ämnen. Dess styrka är mer 

synliggjorda i praktiska ämnen. Med tidigt lärande av teoretiska ämnen för dessa elever ökar 

dess chanser att tillgodogöra sig lärande. Forskning visar även åsikter som att teoretiska äm-

nen och en allmän kursplan inte passar alla elever. De kan behöva undervisas i enighet med 

mer livskunskap och ha nytta av sina kunskaper direkt ut i livet.  
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4. Teoretiska utgångspunkter – Läroplansteorin 
Undersökningens utgångspunkt är hur lärare beskriver sitt arbete med att få eleven förstå och 

nå upp till läroplanens teoretiska kunskapsmål. En relevant teori att tolka min utgångspunkt 

genom är läroplansteorin. Teorin bidrar till att synliggöra lärarens beskrivning och 

föreställning kring den teoretiska undervisning som sker och hur eleven tillgodogör sig den. 

Läroplanen är det som fungerar som direktiv för vad eleven ska lära sig och vad som räknas 

som kunskap.  

4.1 Ursprung 
Lundgren (2012) beskriver att frågor kring läroplaner har grund i 1700-talets upplysningstid. 

Där börjar tankar som vad ska läras och hur fogas in i samhällsystemet. Dessa frågor har ännu 

tidigare sin botten i det gamla Grekland med tankar från filosofer som Platon och Aristoteles. 

Platons läroplanstankar går via att nå kunskap genom utbildning. Johann Friedrich Herbart var 

den som först (1776-1841) organiserade läroplansteorin (urval och hur) i relation till 

undervisning och lärande (det didaktiska). Detta hade stort genomslag för lärarutbildning och 

framväxt av folkskoleväsende under 1800-talet. Att organisera läroplanen utifrån barnets 

behov och utveckling blev viktigt. Inte bara i enlighet med vetenskapen. Läroplansbegreppet 

kom senare att utvecklas av John Dewey mot en progressiv pedagogik. Linde (2012) 

beskriver idén om att organisera lärandet i att skilja det från det dagliga livet. Undervisning 

separerades från nyttoarbete. Särskilda hus, vilka blev skolor tog ansvar för undervisning och 

uppfostran. Att reglera denna verksamhet banade väg för formulering av läroplaner. 

 

Forskning kring läroplanen har i Sverige funnits sedan 1960-talet (Englund et al., 2012). Det 

är ur internationell synpunkt ett av det mest framträdande svenska forskningsbidragen inom 

utbildningsvetenskap. Frontpersonerna är Ulf P. Lundgren och Urban Dahllöf. 

4.2 Utformning – Urval 
Lundgren (1979) beskriver läroplansteorins huvudfråga som hur vi organiserar vårt vetande, 

så att vi kan förmedla det i undervisning. Vi måste först veta något och bestämma vad som är 

meningsfullt att veta. När vi vet vad som är värt att veta kan vi organisera lärandet för 

omvärlden. Läroplansteori bygger på hur omvärlden är formad. Omvärlden består av 

pedagogik, kultur, naturvetenskap, filosofi och ekonomi. Begreppen bildar, enligt Lundgren, 

tillsammans beståndsdelar eller koder, som senare uttrycks via en utbildnings mål, innehåll 

och metod. En läroplan är en styrning av en påverkansprocess. Styrning och kontroll är vad 

Lundgren menar utgör de centrala delarna i en läroplan. Linde (2012) beskriver att när en 

läroplan formuleras, är avsikten att den ska vägleda på ett meningsfullt sätt. Framgångsrikt 

lärande av giltig kunskap. Vilka ämnen ska studeras? Hur stor del av tiden ska ämnen 

tilldelas? Vilket innehåll ämnena ska ha och vilka mål gäller?  

4.3 Vad styr innehåll i en läroplan 
När en läroplan utformas så är det flera faktorer som påverkar. Vad räknas som kunskap? Vad 

ska bli läroplanens uppgift? Vad behöver nästkommande generation lära sig? Vilka är det som 

utformar läroplanen? Lundgren (1979) beskriver att en läroplan är samhällets krav på 

uppfostran och utbildning. Läroplanen styrs av politiken. Vem eller vilka har makten när 

läroplanen utformas och vad vill de ha med i läroplanen? Detta gör läroplanen till ett 

historiskt dokument, då det visar den omvärld vid det tillfälle den skrevs.  Englund (et al. 

2012) beskriver också att vad som räknas som kunskap i utbildning är den mest 
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grundläggande frågan inom läroplansteori och därmed utgör en central samhällsfråga. 

Diskussioner om vilken kunskap som är mest nödvändig för våra kommande generationer 

kommer alltid förändras och upprätthållas. Läraren som bedriver kunskapsarbetet är ett 

verktyg för dessa utbildningsfrågor menar Englund (et al., 2012) Fokus läggs på dagens 

konjunktur och det har både tekniskt och administrativt blivit en fråga som mäts och är 

beroende av nyttan på arbetsmarknaden. Linde (2012) anser att det engelska ordet för 

läroplan, curriculum, ger en bredare association till urval av stoff. Det svenska ordet läroplan 

är det enda tillgängliga ordet för denna form av teori. Linde refererar till den engelske 

pedagogen Basil Bernsteins tankar om att när utbildning uppstår i organiserad form, kommer 

behovet att organisera denna. Giltig kunskap anges då i en läroplan. Vem bestämmer vad som 

ska räknas som giltig kunskap? Bernstein anser, enligt Linde, att detta är ett maktbruk och 

legitimering att föra över samhällsvärderingar genom läroplanen på andra människor. Det kan 

ses som att bestämma över andra människors världs- och livsåskådning. Vår mentala bild av 

verkligheten formas av kultur och maktförhållanden över till läroplaner (Linde, 2012). 

I en läroplan, beskriver Lundgren (2012) att det finns koder. Koderna är de samlade principer 

som styrdokument innehåller. Det kan liknas vid grammatik där läroplanens språk tar form 

som urval, organisation, förmedlingsform och mottagande av lärostoff. Lundgren förklarar 

termen läroplanskoder inom utbildning som utbildningssyfte, mål och innehåll. Varje 

förändring i samhället innebär enligt Lundgren en kamp om makten över innehållet. Linde 

(2012) kopplar viktiga begrepp till koderna: formulering, transformering, realisering av och 

diskurser om läroplanen. Lundgren beskriver fyra läroplanskoder som binder samman en 

läroplan. De är den klassiska, den realistiska, den moraliska och den rationella. Linde ger en 

beskrivning av dessa: Den klassiska syftar till bildning, att förädla människan mot ett ideal. 

Den realistiska ser till den vetenskapliga förståelsen av världen. Den moraliska koden syftar 

till en viss lojalitet hos medborgarna medan den rationella står får ett nyttotänkande, skolans 

förberedelse för praktiska uppgifter. Där inte bara praktik ingår utan att du ska hantera 

kommunikation för att lösa en uppgift i t.ex. att läsa en instruktion eller fylla i blanketter. 

Vad som präglar svensk läroplansteori idag har Sundberg (2012) utforskat. Han tar upp de 

vetenskapliga samtalen i form av diskursbegrepp – det talade språket och konversationen. Han 

menar att det skett en vändning i språk kring samhällsfrågor och att de gått från en 

monologisk grund till en mer dialogisk förståelse för människan som språklig person. 

Sundberg anser vidare att det blir svårt att upprätthålla skillnaden mellan vad och hur frågor, 

fakta, värden, mål och medel. Den diskursiva vändningen fokuserar sig på kommunikation 

och dess likvärdhet som verktyg till ett socialt liv. Diskursen reglerar därmed vad som ses 

som kunskap och hur kunskapande ska ske. Englund (2012) tar även upp påverkan av nya 

läroplaner från internationella kunskapsmätningar som t.ex. PISA. Englund delar in tre faser 

inom läroplansutveckling sedan 1980-talet. Den första fasen under 1980-talet är en 

jämlikhetsorienterad centralism med medborgarsträvan.  Där skolan satsat på de 

svagpresterande eleverna för ökad social rörlighet. Den andra fasen, under 1990-talet sker en 

uttolkning av likvärdighetsbegreppet. Valfrihet till skola och föräldrarätt dominerar denna 

period och friskolor börjar bli vanligare. Den tredje fasen, under 2000-talet, tydliggör större 

skillnader mellan skolor och ett segregerande skolsystem. Fri- och koncernskolor expanderar 

snabbt. Englund trycker på att den tidigare utbildningen för samhörighet och gemenskap nu 

ersatts med utbildning för egennytta. Det visas genom att nivågruppering ökar, 

kunskapsmålen snävas till samt att marknadsinslag bestämmer utbildningens karaktär. 

Mätbara skolkunskaper, betyg och karriärmöjlighet är många familjers efterfrågan.  
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Wahlström (2012) har tittar på villkor på kunskapsförvärv utifrån Dewey och Davidson. Hon 

menar att läroplansforskare bör ställa frågor om urval och villkor för kunskap i förhållande till 

läroplanen. Då kunskap är kontextberoende är den alltid felbar. Vidare beskrivs 

vardagskunskap som kontextberoende medan den specialiserade skolkunskapen är oberoende 

kontext. Kunskap i skolan är oftast kodifierad i termer utifrån vetenskap och teknologi. Den 

kunskapen är inte naturlig i hemmen, där Wahlström beskriver att det inte heller går att 

användas. Att hantera den form av kunskap kräver enbart ett skolsammanhang. Dewey såg 

erfarenhet som meningsskapande för kunskap. Att erfara på ett reflekterat sätt innebär att 

förhålla sig till världen. De frågor som blir viktiga för människan ställs utifrån dess levda 

värld och inte utifrån en teoretisk sfär vid sidan av vår existens. Så som det är i skolan. Vidare 

menar Dewey att kommunikation utgör grunden för meningsskapande och kunskap. 

Utbildning ska enligt Wahlström involvera eleven i att aktivt bilda sig en uppfattning och inte 

som en individuell kompetens.   

4.4 Transformering och realisering  
Hur läroplanen transformeras är viktigt enligt Linde (2102). Transformering är hur 

läroplanens stoff förmedlas. Ibland blir vår ämnade formulering utifrån läroplanen inte alltid 

som tänkt i själva undervisningstillfället. Något avviker och det vill ofta pedagoger hindra. 

För att förenkla det kan man se på läroplanen som något formulerat, vilken inte till punkt 

behöver styra helt. Läroplanen är det som uttrycker det önskvärda. En ny läroplan kan 

uppfattas som en reformation av undervisningen, vilket bör ses ur ett långsiktigt perspektiv. 

Istället för att analysera läroplanens text och se hindret, kan pedagogen studera innehållet och 

förmedla det. En läroboks innehåll liksom tradition spelar roll för transformeringen av 

läroplanen enligt Linde. Det är vi som tolkar läroplanen som för traditionen vidare. Läraren 

som individuell person spelar också roll för tolkning av undervisningens innehåll. Linde 

benämner det som teacher thinking. Vissa lärare behåller över tid sitt sätt att undervisa på, 

samt stoff, medan andra är mer flexibla och ändrar undervisningsmetod efter klassens 

förutsättning. I lärarens profession ses också det didaktiska förmedlandet i under-

visningsprocessen. I denna process ska eleven förstå det som ska läras in (Linde, 2012).  

Läroplanens realisering är hur själva undervisningen verkställs utifrån styrdokumenten 

(Linde, 2012). Lärare och elever möts i kommunikation och aktion i klassrummet. För att 

tillgodogöra sig stoffet krävs en mental process hos eleven. Just i ett klassrum sker mycket 

som enbart sker just i ett klassrum. Det förekommer inte i något annat sammanhang i livet. 

Ofta är läraren den som kommunicerar mest. Linde syftar därmed till Wittgensteins 

språkspelsteori, där dragen i ett klassrum är frågor, svar och reaktioner på svar. Båda parter, 

lärare och elev, kan göra sitt drag. Läraren håller i aktionen för att hålla kontroll i klassen och 

undvika kaos. Men även att ett visst stoff ska hinnas med under en viss tid. Elevens 

kommunikation blir därmed begränsad. Urban Dahlöf (1999) utvecklade betydelsen av 

styrgrupper inom klassen. Det vill säga de elever som reglerar hela klassens tidsåtgång för ett 

moment. Lärarens fattar sina beslut om att gå vidare i undervisningen efter hur denna grupp 

elever når framsteg. Det spelar stor roll för progressionen inom undervisningen. Linde 

beskriver att läraren kan varierar undervisningen som med t.ex. grupparbeten eller skriftliga 

inlämningar. De yttre ramarna kan begränsa men även öka frirummet via lärarens flexibilitet. 

Läraren kan möta motstånd hos eleven i det som ska genomföras om eleven finner det tråkig. 

På något sätt måste lärare och elever vara överens, om stoffet ska tillgodogöras. Linde anser 

att läroplanen och undervisning förr baserats på att lära sig mycket utantill. Idag styr 
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läroplanen så eleven ska kunna tänka själv. Eleven ska kritiskt granska, analysera, lösa 

problem och se förhållanden mellan fenomen.  

4.5 Ramfaktorteori  
Dahllöf (1999) beskriver hur den ramfaktorteoretiska förklaringsmodellen växte fram via hans 

studie om elevers kunskapsresultat i förhållande till gruppering, 1967. Elevens tid för att nå 

kunskap via standardprov mättes. Lundgren (2012) beskriver ramfaktorteorin som skolans 

organisation av stoff, tidsåtgång och olika vägar att nå resultat. Det handlar om elevens för-

utsättning och möjlighet till handling. Ramfaktorteorin visar betydelsen av de organisatoriska 

ramarna runt elevens måluppfyllnad. Det är ramar som elevsammansättning, grupp, tidsåtgång 

för uppgifter, läromedel, fysisk miljö och hur dessa begränsar eller möjliggör elevens resultat. 

Takt på arbete, övergång till nästa moment och nivå hos eleven bestäms av styrgruppen.  

Linné (2012) beskriver ramfaktorer som ett grundläggande samhällsvetenskapligt problem 

med innebörd i hur vi människor kategoriserar världen. Kulturellt har människan alltid gjort 

indelningar i kategorier av vad som i stunden anses viktigt och mindre viktigt. I de satta 

ramarna i läroplansteori har t.ex. tid fått en innebörd av begränsning. Linné menar tid sätter 

gränser för möjliga handlingar, språk och kommunikation i pedagogiska situationer. Skolans 

indelning i lektion, termin och årskurs har betydelse för kunskapsinnehållets mening. Det gör 

tid till en grundläggande kategori i det läroplansteoretiska tänkandet. Vid tidsgränser kan dock 

ordningar börja vackla och vid det kritiska ögonblicket sker en utmaning och möjlighet till en 

alternativ lösning. Ramarna tar upp konturer för det möjliga och binder samman, mikro med 

makro, ideal eller realitet eller vision och verklighet.  

Linde (2012) beskriver också ramfaktorteorin och poängterar vikten av tidens betydelse för 

eleven och fysiska ramar som begränsar lärarens handlingsutrymme. Yttre begränsningar kan 

vara brist på bibliotek, datanätverk och utrustning. Men även de reglerande ramarna som 

betygssystemet och formella kompetenskrav på läraren. Ramfaktorteorin är enligt Linde det 

som är gällande i relation mellan resultat, undervisningsförlopp och begränsande yttre 

betingelser. Linde preciserar ramfaktorns betydelse i form av att lärare använder läroböcker på 

olika sätt. Vissa lärare slopar en del av innehållet, andra talar fritt medan ytterligare någon 

låter boken tala sitt språk. Eleven kan även ägna stor del av sin tid till att vänta på sin tur, än 

att agera själv. Samtidigt ska eleven vara här och nu, att vara ständigt koncentrerad på det som 

sker i klassrummet. Hur läraren planerar sin lektion spelar således roll likväl hur de väljer att 

förmedla det planerade innehållet (Linde, 2012).  

4.6 Läroplans- och ramfaktorteorins relevans för min studie  
Då studien till stor del handlar om att förstå och nå upp till läroplanens teoretiska 

kunskapskrav för elever är just läroplansteorin ett passande analysverktyg. Då studiens syfte 

omfattar lärarens föreställning om elevens förståelse av kunskapskraven och betyg bidrar 

läroplansteorins formuleringar att synliggöra uttryck för vilken kunskap lärare anser viktig, i 

vilken kontext samt vad har valts ut och hur. Centrala begrepp ur teorin som transformering 

och realisering hjälper till att lyfta fram lärarens beskrivningar av hur de skapar 

förutsättningar för elevens måluppfyllnad. Analys av studiens datamängd fokuseras till viss 

del ur ramfaktorteorin, det vill säga vilka möjligheter och hinder via yttre ramar läraren 

beskriver i elevens skoldag. Andra centrala begrepp som används i studien är exempelvis 

koder, styrgrupp, lärarens roll, fysisk miljö, val av stoff, resurser, gruppens påverkan, lämpligt 

material och tid för eleven att lösa eller tillgodogöra sig teoretiska uppgifter.  
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
Detta kapitel beskriver mitt val av metod för att få svar på mina forskningsfrågor och det 

urval jag gjort. Att använda sig av en metod inom forskning är som att hantera ett verktyg. 

Metod används ihop med teori för att förstå det vi undersöker.  

5.1 Forskningsansats 
Metoder är enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) principer för att tillhandahålla och 

jobba framåt med forskningsarbetet, ett sätt att besvara en frågeställning.  

5.2 Kvalitativ forskningsintervju   
Kvalitativa metoder går ut på att titta på och förstå vilka kvalitéer en företeelse har och en 

kvalitativ intervju kan ses som en beskrivning av en persons livsvärld, något som är upplevt 

(Bjereld et al., 2009). Frågor som rör människors upplevelser av olika saker eller deras syn på 

verkligheten (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa metoder var passande för att genomföra 

denna undersökning då syftet är baserat på hur lärare beskriver sitt arbete med att få eleven 

förstå och nå upp till läroplanens teoretiska kunskapskrav. Det är de intervjuade lärarnas 

tankar och upplevelser studien beskriver. Det är där mönster och samband upptäcks.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en forskningsintervju bygger på vardagslivet och 

är ett professionellt samtal. Det omfattar den intervjuades levda vardagsvärld. Intervjun är 

deskriptiv i sin skepnad och beskriver en mångfald. Kunskaps skapas i samtalet och åsikter 

utbyts mellan personer som har gemensamma intressen. Via goda frågeställningar och ett 

mottagligt lyssnande intas nya rön. Det är den som intervjuar – forskaren, som kontrollerar 

själva situationen. En intervju kan styras om intervjuaren märker den går åt ett annat håll än 

tänkt. Det är inte ovanligt att intervjuarens egna erfarenheter och förförståelse formar 

ståndpunkter under intervjun och analyseras direkt. Som forskare är det viktigt att inte forma 

intervjun för sitt eget budskaps skull. Det gäller att försöka lägga bort sin förförståelse och 

vara kritiskt medveten. Vidare ser Kvale och Brinkmann intervjun som ett hantverk. En 

intervju bygger på praktisk skicklighet och personligt omdöme. Den är en producerande och 

aktiv situation mellan två (eller flera) personer. I samtalet menar författarna att det uppstår 

empirisk kunskap kring frågeställningarna vilket blir en lärprocess för både intervjuare och 

den intervjuade. Frågeställningarna möjliggör upptäckter av nya sammanhang, insikter och 

möjlighet till fortsatt samtal och reflektion efter avslutat intervju.  

I övrigt ska en kvalitativ intervju vara logisk och ge klarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjun tar upp specifika handlingar och situationer. Dessa situationer ska uppmuntras och 

beskrivas av den intervjuade så tydligt så möjligt enligt forskningsämnets syfte och 

frågeställningar. Det är viktigt att ha god kännedom och vara kunnig inom det ämne man 

forskar inom. Det är inte bara den intervjuade personens synsätt som kommer fram utan även 

giltig information och personens eller verksamhetens kulturella sammanhang som synliggörs.   

5.2 Urval  
Efter att ha funderat på syfte och frågeställning till undersökningen togs kontakt med tre 

rektorer via mail. Verksamheten är nationella gymnasiesärskoleprogram i en mellansvensk 

stad. Information om undersökningens syfte samt vilken metod som ämnades använda gavs. 

Intervjuer valdes som lämplig metod. Studien rör elever på gymnasiesärskolan. Varav elever 

på de nationella programmen passade. När rektorerna gett sitt godkännande till studien, 

kontaktades lärare på tre olika gymnasiesärskoleprogram vilka undervisar i teoretiska ämnen. 

De program lärarna arbetar inom är estetiskt, fastighet, anläggning och byggnation samt 
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hotell, restaurang och bageri. Programmen finns på tre olika gymnasieskolor. Ett brev (Bilaga 

1) formulerades till lärarna där det gavs förklaring om hur intervjun skulle gå tillväga och att 

det var frivilligt att delta. Lärarna informerades om att endast jag skulle ta del av det material 

som skapades genom eventuell medverkan i intervjuerna. Antalet tillfrågade blev nio lärare. 

Två av dessa avböjde att delta i studien och en fick förhinder. Slutligen intervjuades sex lärare 

vilket ger materialet en viss säkerhet (Ahrne & Svensson, 2011).  

5.3 Genomförande  
Innan intervjuerna skapades ett skriftligt intervjuschema (Bilaga 2). Frågor och temaområden 

formulerades till intervjun, kopplade till undersökningens frågeställningar. Deltagarna fick 

inte ta del av intervjufrågorna innan, utan mötte dem i själva frågeögonblicket. De 

informerades om undersökningens syfte för att underlätta förståelsen inför frågorna.  

Själva intervjuerna skedde i ett grupprum eller klassrum i avskildhet och tog ca 40 min per 

intervju. Lärarna valde själva vilken lokal de skulle intervjuas i. En tidigare pilotintervju 

gjordes med en kollega för att pröva frågorna och hur jag själv hanterade situationen. Därefter 

formulerades några frågor om eller togs bort helt. Intervjuerna genomfördes med så neutral 

blick så möjligt och fokuserade enbart på själva ämnet och syftet. Frågorna var enkla och 

korta men gav långa och beskrivande svar. Vid några tillfällen ställdes passande följdfrågor 

eller så kallade andrafrågor även om undersökningens manus inte angett det. Vilket ger en 

halvstrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett aktivt lyssnade tillämpades för att 

komma ihåg vad den intervjuade berättade och att minnas nyanser i samtalet. Det kan vara lätt 

att lägga fokus på sitt egna manus eller inspelningsteknik och därmed riskera tappa en del av 

svaren. Ljudinspelningen fungerar utmärkt för att ta del av och lyssna igenom samtalet igen. 

Intervjuerna spelades in på iPad i appen iVoice Recorder. iPaden förvaras inlåst så ingen 

obehörig riskerar komma åt informationen. Intervjuerna transkriberades så snart möjlighet 

fanns efter genomförande, för att ha dess nyanser tydliga i minnet.  

Efter intervjutillfällena med lärarna som deltog i studien, transkriberades de inspelade 

samtalen ordagrant. Intervjuerna var dialoger mellan två personer. En person i taget pratade, 

vilket underlättande överföring till skrift även om det tog tid. Intervjuerna har, som uppgetts 

till de deltagande lärarna, avidentifierats.  

5.4 Analys  
Intervjuerna fungerade bra och samtalen blev avslappnade, lättsamma och tillåtande. 

Intervjuerna blev mer vanemässiga ju fler som avverkades. Intervjun blev även ett intressant 

samtal om verksamheten vilket båda parter fann ett värde i att reflektera över. 

I den första bearbetningen till att finna svar på undersökningens frågeställningar uppstod olika 

tankar, reflektioner och intresse till fortsatt arbete. Utskriften av intervjun blir således vad 

Kvale och Brinkmann (2014) menar en analytisk och tolkande process. Hur granskaren visar 

hur denne förstår sitt material. Ödman (2006) beskriver att en analys bör vara tydlig och enkel 

samt att det är viktigt att göra ett bra urval ur sitt insamlade material. Det är omöjligt att visa 

allt. Nyansen och kärnan i innehållet ska finnas kvar men ändå inte riskera blir för 

omfattande.  Val av teori, läroplansteorin, skapar ordning i vad Ödman kallar kaos.  

I ett första skede reflekterades transkriberingarna utifrån vad Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver som medveten naivitet, styrt utifrån frågeställningarna. Olika kategorier sorterades 

fram med koppling till studiens syfte och läroplansteorin. Det för att se nya delar och 

innebörder i den utskrivna texten. Vad ses som textens kärna och mening? Vilka delar visas 
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och vad kommer till uttryck? Vad var det som kunde sagts? Vilken kontext eller föreställning 

hos de intervjuade fanns? Ahrne och Svensson (2011) omnämner det som perspektivistisk 

subjektivitet. Metod och material beskriver lärarens uppfattning hur eleven förstår och uppnå 

läroplanens teoretiska kunskapskrav och betyg.  

För att skapa överblick över datamaterialet kodades och kategoriserades det som sagts i 

intervjuerna, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskriver är vanligast att göra. Författarna 

beskriver även att fördelen med att koda sitt datamaterial är att den som analyserar det skapar 

en nära relation till studien. Materialet färg- och sifferkodade samt delade in begrepp och 

betydelser som kom fram i olika områden. Dessa områden hade likheter eller skillnader och 

mönster betydelsefulla för studien urskildes. Mestadels av framkommen data användes.  

Slutligen delades resultatet in i tre olika teman. Vilka i sig även delades in i olika 

undergrupper. Dessa teman och begrepp baseras på vad Ödman (2006) menar att urskilja 

kärnan eller nyansen av en undersökning. Temana kopplades sedan till centrala 

begreppsområden ur läroplansteorin och ramfaktorteorin. Ett slags schema skapades där 

temats huvudinnehåll sattes samman med läroplansteorins begreppsområden. Studiens resultat 

visar hur tema och teori analyserats samman för att beskriva likheter, skillnader eller andra 

paralleller som genererar synliga innebörder av lärarens beskrivningar av elevens förståelse 

och måluppfyllnad, hur undervisning möjliggörs samt lärarens föreställning om teoretisk 

kunskap utifrån ett läroplansteoretiskt tänkande. Centrala begrepp ur läroplans- och 

ramfaktorteorin som används är exempelvis tid, koder, transformering, realisering, stoff, 

styrgrupp, yttre ramar, möjlighet och hinder, lärare, gruppbetydelse och miljö.  

Förförståelse ger ett material mening. Det är viktigt att lämna förståelsen som lärare i 

gymnasiesärskolan utanför undersökningen på det nationella programmet. Förståelsen för 

materialet har gått från en primär – direkt tolkning av materialet, vidare till en sekundär 

tolkning upplevelsen av (transkribering) materialet och avslutningsvis en tertiär tolkning där 

materialet besvaras utifrån ett teoretiskt perspektiv (Ahrne & Svensson, 2011) Det har hjälpt 

att ställa frågor utåt och gett nya perspektiv på min verksamhet och lärares föreställningar.  

5.5 Giltighet  
För att nå hög giltighet menar Bjereld (et al., 2009) det är viktigt att vi undersöker det vi syf-

tar till att undersöka. Det ökar en överenstämmelse mellan teori och definition, vilket ger ett 

arbete hållbarhet och meningsfullhet. Det forskaren kan fråga sig är vad som mäts i sin under-

sökning? Denna undersöknings syfte mäts genom kvalitativa intervjuer och utifrån ett läro-

plansteoretiskt perspektiv. Studien har granskats så neutralt så möjligt även om min förförstå-

else för ämnet kan påverka resultatet. Analys tillämpades studien via läroplansperspektivet för 

att öka samstämmighet i resultatet. Teoretisk ansats har hjälpt att fokusera på det specifika i 

studien jag vill lyfta fram. Läroplansteorins centrala delar synliggör beståndsdelar i studien på 

ett sätt som ämnar höja studiens giltighet. Däremot är läroplansteorins tankar ofta formulerade 

utifrån en generell skola och dess viktighet är skriven i ett visst samhällssammanhang. Om det 

tenderar att svara på hur eleven på gymnasiesärskolan förstår läroplanens kunskapskrav kan 

möjligen ifrågasättas.  Lärarens beskrivningar av de yttre ramarna i elevens skolmiljö synlig-

görs däremot väl genom läroplansteorin. Stor vikt lades vid de frågor som bildade mitt inter-

vjuschema. De valdes utifrån studiens frågeställningar så de skulle kunna besvara det studien 

syftar att mäta. Därför var det av stor vikt att intervjuschemat formulerades rätt och undvika 

feltolkning av frågan hos den intervjuade. Det urval av informanter vilka deltog i studien var 

tillfredställande, då de arbetar i olika verksamheter och möjligen ger en mer täckande bild.  
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5.6 Tillförlitlighet  
Bjereld (et al., 2009) beskriver att om giltighet är vad som undersöks så innebär tillförlitlighet 

hur det undersöks. Som forskare är det viktigt att vara noggrann, trovärdig och pålitlig i 

undersökningen så resultaten blir av hög kvalitet. Både giltighet och tillförlitlighet ska vara 

hög inom samtliga forskningsområden. Det kan ibland vara av godo i en kvalitativ 

undersökning att anpassa arbetet under genomförandets gång. Metod och mått måste anpassas 

för att urskilja tillförlitliga resultat. Mina intervjuer skedde med kvalitativ metod genom fasta 

frågor för att senare transkribera det som sades. En svårighet med kvalitativa intervjuer kan 

vara att det sällan ges samma resultat om intervjun skulle göras om på nytt. Bjereld (2009) 

menar att det är viktigt att ordagrant återge vad som sades. Undersökningen omfattar citat från 

läraren för en ökad tillförlitlighet. Min undersökning och material har tolkats så neutralt så 

möjligt, i förhållande till min förförståelse, frågeställning och analysmetod. Det är ingen 

egentlig bevisad sanning utan en tolkning som andra forskare kan tolka på annat sätt. De val, 

genomförande och analys som skett under arbetets gång beskrivs noga i metodkapitlet. Det är 

viktiga inslag i en kvalitativ studie enligt Ahrne och Svensson (2011).  

5.7 Etiska aspekter  
Forskning är viktigt för vårt samhälles utveckling och ska hålla hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 

2002). De som väljer att delta i ett forskningsprojekt ska kunna känna sig trygga med att de 

inte utsätts för något på grund av sin medverkan. Forskningsetik sammanfattas utifrån fyra 

olika huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån dessa har hänsyn tagits i denna undersökning.  

Informationskravet innebär att deltagare i studien informerats om arbetets syfte och villkor 

som gäller för personer som väljer att delta. Information till informant om frivillighet, 

användning av material i forskningssyfte, risker och hur resultatet presenteras eller används 

ges. Personen som deltar kan när som helst avbryta sin delaktighet i studien. Informations-

kravets huvudprinciper angavs tydligt i brevet till deltagare och innan intervjuerna.  

Samtyckeskravet medför att deltagaren själv bestämmer över sin medverkan.  Ett brev 

skickades ut där tydlig information angavs och tillfrågande kunde ta ställning till sin 

delaktighet. Samma personer tillfrågades även muntligt, med hänvisning till 

godkännandebrevet. Samtycke till deltagande bekräftades av att läraren förstod informationen 

och tackade ja till att delta i studien. Är en deltagare i en undersökning under 15 år krävs även 

målsmans samtycke. En deltagare har också alltid rätt att avbryta sitt samarbete.  

Konfidentialitetskravet redovisades tydligt för informanterna. Det går ut på att inga 

personuppgifter eller andra, om möjligt känsliga uppgifter är tillgängliga för någon annan än 

för mig som forskare till studien. Sekretess och tystnadsplikt gäller. Inga personer i studien 

ska kunna identifieras. Inte heller kommer ort eller skola att namnges. Ingen av de intervjuade 

kommer nämnas vid namn eller på annat identifierbart sätt.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och intervjuer forskaren samlat in enbart får 

användas i sitt forskningsarbete och inte i annat bruk eller inom icke-vetenskapliga ändamål. 

Studiens intervjuer bandades på iPad i en app - iVoice Recorder samt transkriberingar lagrade 

i min dator och på ett USB-minne. Samtliga intervjuverktyg är inlåsta. Dessa har endast jag 

tillgång till och de kommer raderas när arbetet är avslutat. 
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6. Resultat och analys av undersökningen  
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen om hur några lärare i gymnasie-

särskolan beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå och nå upp till läroplanens 

kunskapskrav. Rubrikerna är delar som dominerar de intervjuer som gjorts. Delarna blev teman. 

Dessa teman tolkas därpå utifrån läroplansteorin. Centrala begrepp ur läroplansteorin som kopplas 

samman ur resultatet är exempelvis ramfaktor, tid, koder, transformering, realisering, stoff, 

styrgrupp, yttre ramar, möjlighet och hinder, lärare, gruppbetydelse och miljö. (Se kapitel 4)  

De sex lärare som intervjuats har alla olika utbildningar och erfarenhet av gymnasiesärskolan 

och arbetar på olika nationella program. Gemensamt är att samtliga undervisar i teoretiska 

ämnen. Då det är en liten verksamhet redovisas inte kön och ålder på mina informanter. Dess 

utbildning varierar. Två av dem är gymnasielärare i botten, tre är mellanstadielärare och två är 

behöriga speciallärare till gymnasiesärskolan. Två har läst kurser i specialpedagogik och en 

läser nu speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Alla utom en lärare har 

således läst någon form av specialpedagogisk vidareutbildning. Antal arbetade år i 

gymnasiesärskolan varierar mellan 2-13 år. Jag har döpt lärarna till fingerade namn för att hålla 

isär vem som säger vad. Dess namn är Julia, Sofia, Leif, Sara, Yngve och Anton.  

Samtliga lärare uttrycker de trivs bra inom skolformen. Lärarlegitimationen har ökat kraven 

på behörighet att undervisa inom gymnasiesärskolan. Varav det är en anledning till att en av 

dem utbildar sig till speciallärare.  

I intervjumaterialet var några områden dominerade. Dessa blev teman vilka framkom genom 

intervjuerna och analys av studiens rådata. Studiens resultat redovisar följande teman: Hur 

möjliggör läraren? Beskrivningar av begreppet svårt och beskrivningar av begreppet olikhet.  

6.1 Hur möjliggör läraren 
Det första temat beskriver lärarnas föreställning om hur de möjliggör förutsättning för eleven 

att nå teoretisk måluppfyllnad. Det omfattar exempelvis arbetsmetoder, individen, lektioner 

och lärares samarbete med varandra. Temat redovisas i tre områden. Föreställningar kring 

elevens förståelse av teoretisk kunskap och betyg framkommer också.  

6.1.1 Eleven som individ 
Att motivera eleven mot teoretisk måluppfyllnad tycker samtliga lärare är viktigt. De flesta 

lärare har en föreställning om att elevens intressen är ett bra sätt att utgå från. ”Då får de jobba 

med de områden de tycker om”, anser Leif. Eleven kan även tycka om ett visst arbetssätt och 

vara mer mottagbar för undervisning genom att jobba utifrån det. ”Med så individuella elever 

gäller det att använda sig av det som fungerar”, menar Yngve. Julias föreställning är att det är 

bra att prova sig fram och vara flexibel i sin planering. Samtidigt gäller det att ge eleven 

positiv feedback och att vilja våga. Läroplansteorin (Linde, 2012) uttrycker vikten av lärarens 

flexibilitet. Lärarna i studien beskriver de ändrar undervisningen efter klassens förutsätt-

ningar. Att i undervisningen utgå från elevens intresse visar att lärarna tillämpar både en dia-

logisk förståelse och en överenskommelse mellan lärare och elev. Läroplansteorin beskriver 

olika vägar till lärande, möjlighet och handling för eleven. Exempel på olika vägar beskrivs:  

Julia: Något jag tror de tycker är kul fungerar inte alls och tvärtom, något jag tror de inte gillar fungerar.  

Leif och Julia har tankar om att det beror på dem som lärare om de lyckas skapa förutsättning 

för att förmedla kunskap på ett bra sätt. Leif säger: ”Ansvaret ligger på mig om eleven ska 

förstå” och Julia menar: ”Jag kan inte förvänta mig av dem att de förstår”. Läroplansteoretiskt 

synsätt syftar till lärarens profession och att eleven ska förstå undervisningen. Flera av lärarna 
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i studien uppfattar att eleven ofta kan ha svårt att förstå målen under en lektion. Anton 

beskriver sig själv som att trivas på sitt jobb: ”Tycker läraren det är kul kan det spegla av sig 

på eleven. Vi måste vara bra förebilder”. Då kan lärandet bli enklare och ge förutsättning för 

eleven att ge respons på undervisningen. Sara uppfattar att det är som om eleverna inte behövt 

ha några krav på sig när de kommer till gymnasiesärskolan. De är beroende av för mycket 

stöd från personal och Saras uppfattning är att vid överlämningar mellan skolnivåer uttrycks 

ofta vad eleven inte kan. Hon menar att många visst klarar av, men att de inte verkar fått 

möjligheten till det. Läroplansteorin (Englund, 2012) återkommer ofta till ramfaktorer för 

lärande och undervisning. Yttre förutsättningarna i elevens hela skolmiljö spelar roll för hur 

och vad en elev får för form av undervisning. Hur en elev på särskolans kunskapsväg sett ut 

beror inte bara på läroplanen, utan dess individuella resa sedan födsel. Många faktorer styr val 

av det stoff lärare i allmänhet och lärare ur studien väljer att undervisa i, utifrån elevens 

förutsättning. Läraren som verktyg avgör nivå för eleven. En lärare menar:  

  Sara: Det är som om man sänker ribban för att de går på särskolan, som om de inte klarar av något. 

De nya kunskapskraven beskriver Anton som bra att jobba mot. Just för att de är så tydliga. 

Tolkning av målen är beroende av hur uppfinningsrik man är som lärare, menar han och det är 

viktigt att tänka kunskapskraven utifrån individ och sammanhang. Flera av lärarna menar att 

tillgodogörande av teoretisk kunskap kan för en elev vara att bara delta i rummet eller ha 

lyssnat. För en annan elev kan det betyda en djupare kunskap, genom förståelse och att aktivt 

arbeta med ämnet. Det visar att målsättningen sätts väldigt individanpassad utifrån var eleven 

befinner sig kunskapsmässigt. Eleven arbetar med det den kan klara av. Klassiska koder inom 

läroplansteorin avser att förädla människan mot ett ideal. Likvärdighetsbegreppet är en viktig 

byggsten inom läroplanstänkandet. Lärarna i studien undervisar utifrån läroplanens huvudtes: 

vilken kunskap och för vem (Linde, 2012). Eleven undervisas i teoretiska ämnen i ett klassrum 

genom att delta eller få betyg likt alla andra, vilket associerar till allas lika värde och 

jämställdhet i klassrummet och att ta del av ämnesstudier.  

För att skapa förutsättning för elevens individuella kunskapsutveckling vill flera av lärarna ha 

mer resurser och personaltäthet. Mer tid till var enskild elev skulle underlätta verksamheten. 

”Hinner man inte med eleven blir det synd om den”, enligt Leif. Positivt i gymnasiesärskolan 

är ändå att det är mindre grupper och en lugnare miljö enligt flera lärare. Eleven har ofta 

tillgång till tekniska hjälpmedel såsom iPad eller andra hjälpmedel. Möjligheten att 

individualisera uppfattas som större samt att det finns resurser, även om resurserna önskas av 

lärarna vara fler. Orden grupper, miljö, hjälpmedel och resurser är synliga ramfaktorer. 

Ramfaktorer är begränsningar eller möjligheter i skolmiljön. Om läraren inte kan ge den hjälp 

eleven behöver, blir det en begränsning för elevens utveckling mot kunskapskraven.  Mindre 

elevgrupper bidrar till en möjlighet för lärarens undervisning, som beskrivs enklare då. En 

möjlighet blir även elevens ökade chans till måluppfyllnad och via tekniska hjälpmedel ökar 

elevens kommunikation med lärare och kamrater.  

6.1.2 Arbetssätt  
För att synliggöra hur eleven tillgodogör sig teoretiska kunskapskrav under lektionen, 

beskriver lärarna att de använder sig av muntliga genomgångar vid tavlan eller via 

smartboard. Eleven är med och skriver, räknar eller tar fram uppgifter. Läraren visar bilder, en 

film eller annat för visualisering av ämnet. Det underlättar för elevens förståelse. Exempel är:  

Yngve: Att bara stå och prata blir för abstrakt. Många vet inte vad en vulkan är. Då kan man visa en film 

eller bild samtidigt på ett vulkanutbrott. Det blir mer konkret.  
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Muntliga samtal med eleven kan ses som ett provtillfälle, menar flera av lärarna. Läraren 

noterar då vad eleven tagit till sig. Då eleverna har så olika kunskapsnivåer är det lättare att se 

vad de tillgodogjort sig, menar Anton. Julia, Sofia och Yngve tycker att repetition och 

kontinuitet är viktig för att ta till sig lärande. De uppfattar det som om eleven får repeterad 

information så ”fastnar det liksom på något sätt”. Eleven blir förtrogen med kunskapen. Den 

didaktiska förmedlingen relateras till läroplansteoretiskt synsätt där läraren och eleven 

kommunicerar (Englund, 2012; Linde, 2012) Om eleven repeterar och visar vad den 

tillgodogjort sig av den teoretiska undervisningen via repetitioner och prov, ökar 

förutsättningarna för läraren att ta del av elevens mentala process. Julia beskriver repetition:  
 

Julia: I början gjorde jag ofta misstaget att jag körde igenom en grej. Säg, nu ska vi gå igenom tvättning, så 

har vi gjort det. Men om jag då kommer tillbaks om två veckor är det ingen som kommer ihåg någonting av 

det. Så det handlar ganska mycket om att repetera en sak många gånger.  

Att jobba praktiskt med ett teoretiskt ämne är motivationshöjande för eleven uppfattar lärarna. 

Sofia arbetade med vikingatiden i ämnet SO och tog med eleverna till ett gravfält. Där fick de 

prova aktiviteter kopplade till vikingatiden och fotografera med sina iPads. Eleverna 

återkopplade sedan vad de sett och fotograferat. Även Yngve uppfattar att eleverna blir mer 

intresserade av ämnet när man praktiskt omvandlar det. Det är lättare att prata om ämnet igen 

efter någon vecka, de minns lättare. Kunskap måste möjliggöras och skapas förutsättning för, 

då alla elever lär sig på olika sätt. ”Det går att jobba praktiskt i teoretiska ämnen vilket ibland 

glöms bort”. Julia har skapat mikogestaltningar av ämnen som religion och historia vilket 

gjort att eleven minns innehållet lättare. Lärarens sätt att visualisera lärmiljön, gör att 

transformeringen av det stoff som ska förmedlas och elevens tillgodogörelse ökar. 

Läroplansteorin (Linde, 2012) tar upp betydelsen av Teachers Thinking – lärarens roll i hur 

något förmedlas. Studien visar lärarens förmågor i att förmedla något, via att praktiskt 

omvandla ett teoretiskt ämne. Lärares uppfattning om elevens tillgodogörelse beskrivs:  

Anton: Jag blir väldigt glad och nöjd över att det fastnat, det vi pratade om förra gången. Eleven kanske 

inte ens sa eller visade något då och jag trodde inte den var med alls. Då blir man lycklig själv.  

Yngve: En bra lektion är när eleven är aktiv och hänger med, de svarar på frågor och ställer frågor.  

Sofia: Jag tycker att det är roligt att de kommer dagen därpå och berättar: Du, mamma hade varit och tittat 

på den där runstenen också. Jag tycker att det är roligt när de tar upp det i ett annat sammanhang. 

Anton arbetar utifrån teman med eleverna och beskriver att flera teoretiska kunskapsmål då 

kan inkluderas i samma planering. Det skapar förutsättning att nå mål i matematik, svenska, 

historia, samhällskunskap, geografi och religion inom ett tema. Alla kan vara delaktiga och 

aktiva utifrån en mindmap där eleven redovisar vilka för och efterkunskaper de har. ”Vi 

jobbar mycket tillsammans vid smartboarden”. Exempel ur lärarens kommentarer är:  

Anton: Jag har jobbat med tema länge. Jag gillar det sättet. Man tänker mycket i början av terminen och 

grovplanerar. Sen behöver man inte tänka så mycket längre. Då har man byggstenarna på plats. Vi kopplar 

sedan detta till kursmål och metod. Då känns det vi gjort rätt.  

Dahllöf (1999) tar upp läroplansteorins betydelse av styrgrupper. Där några elever sätter 

normen för när övergången till nästa fas i ämnet ska ske. På gymnasiesärskolan beskriver 

läraren att det är något av tvärtom. En styrgrupp för att sätta en norm över hela gruppen elever 

saknas. I studien beskriver läraren att alla elever är delaktiga i den teoretiska undervisningen 

utifrån sin egna individuella förmåga. Ramfaktorn grupp skapar möjlighet och förutsättning 

för eleven snarare än begränsar, vilket en styrgrupp i detta fall skulle kunna innebära.  
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Samtliga lärare har uppfattningen om att det är viktigt att vara tydlig angående 

kunskapsmålen. De använder sig av olika former av matriser för att tydligare kunna se hur 

och vad eleven tillgodogör sig av undervisningen. Julia tror att alla elever kan klara nivån för 

betygsskala E, men att kriterierna för att klara A är svår. De flesta lärarna läser upp, förklarar 

och repeterar kontinuerligt kunskapsmålen för eleverna. Vad undervisningen ska innehålla är 

en viktig byggsten inom formuleringen av läroplansteorier. De intervjuade lärarna är eniga i 

att praktiskt arbete är mer betydelsefullt framför teoretiskt och att den praktiska kunskapen 

måste få ta plats på gymnasiesärskolan. En av de fyra läroplanskoderna är den rationella 

aspekten. Den syftar till att det eleven lär sig ska vara av nytta och förberedande för framtiden 

(Lundgren, 2012). Lärarna i undersökningen är av uppfattningen att praktiska ämnen, som 

t.ex. sköta hushåll, är av större nytta för elever på gymnasiesärskolan än de teoretiska ämnena.  

6.1.3 Samsyn och samarbete 
Lärarna beskriver betydelsen av samsyn och samarbete eller brist på detta i förhållande till hur 

deras arbetssätt att skapa förutsättningar för eleven formas. Det kan vara samarbete inom 

verksamheten men även samarbete utöver skolgränserna. Flera lärare uttrycker att det finns ett 

öppet klimat i kollegiet, där de diskuterar med varandra om hur de jobbar med elevens 

prestation, utveckling och måluppfyllnad bäst. Att ha en ständigt flytande diskussion är 

viktigare än att alltid ha exakt samma bild av allt, menar Julia. Samtliga lärare berättar att de 

sambedömer elevens kunskap på något sätt. Leif önskar mer tid till att diskutera de nya 

betygen. Anton upplever att det är bra om det förs en levande diskussion om betygskriterierna 

och kunskapskraven. De diskuteras ibland men har en tendens att mattas av. Anton beskriver:  

Anton: Det är jätteviktigt att vi tänker lika. Det blir inte bra om var och en går och tolkar på sitt sätt. Det 

blir inte rättssäkert och en lika utbildning för alla då. Som jag tror tanken med de nya kursplanerna är.  

Lärarna ger en bild av att de inte har någon form av kollegialt samarbete med lärare på andra 

gymnasiesärskolor, inte ens inom kommunen. De tycker det är synd och utrycker det viktigt 

att utbyta erfarenheter, lektionstips och lärdomar av varandra. Lärarens olikheter tas upp inom 

läroplansteorin (Linde, 2012). Där beskrivs hur lärare tänker och fungerar olika. Vilket 

påverkar både hur lärande och lektioner planeras. Några lärares lektioner ser ut som de alltid 

gjort medan andra lärare är flexibla och finner nya eller andra lösningar. De lärare som 

intervjuats för denna studie tycker att det är viktigt att tänka lika. Kommunikation med 

kollegor om arbetssätt och att skapa förutsättningar för eleven förs kontinuerligt för att hitta 

ett bra sätt att realisera läroplanens innehåll på. Lärarna ger en bild av att vara flexibla.  

6.2 Beskrivningar av begreppet svårt  
Detta temaområde upptäcktes vid många genomläsningar av datamaterialet.  Ordet svårt dök 

upp i många transkriberingar. Hela 47 gånger upprepades ordet svårt i intervjuerna. Som mest 

14 gånger i en och samma intervju. Temat om begreppet svårt beskrivs i tre områden. 

Lärarnas föreställningar om svårighet kring elevens förståelse av teoretisk kunskap, förståelse 

för betyg, att skapa förutsättningar och tankar kring teoretiska kunskapskrav synliggörs.  

6.2.1 Elevens förmåga 
Gymnasiesärskolan är mer individanpassad än vanliga skolan. Samtliga lärare uppfattar att de 

teoretiska ämnena upplevs tråkiga av eleven och att de tycker det är svårt. Finns förståelsen 

hos eleven inför ämnet märks det i dennes motivation, anser några lärare. Att individanpassa 

och bryta ner det till det enkla är ett måste säger Leif. En annan lärare uttrycker:  
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Julia: De flesta av våra elever är inga teoretiker. De har svårt att ta till sig teorilektioner. Är det praktiskt 

lär de sig väldigt konkret.  

Flera lärare uttrycker svårighet i att många elever tycks ha nått sin högsta lärandenivå och 

kanske inte kommer vidare härifrån. Sara poängterar att redan tidigt märks elevens 

begränsning. ”Det tar liksom stopp”, även om man provar fler metoder för 

kunskapsinhämtning. ”Det är knappt så de hinner klart med de enklaste uppgifterna man har, 

uttrycker Yngve. Lärarna menar det försvårar elevens förståelse av och att skapa förutsättning 

för de teoretiska kunskapsmålen. Läroplansteorin synliggör ramfaktorer (Linde, 2012). Här 

beskrivs de som att elevens förutsättning inte räcker till för mottagande av stoff. Andra 

ramfaktorer blir lärarens förmåga att anpassa läromedel och finna didaktiska vägar till elevens 

förståelse, vilket framställs som en svårighet för lärarna. Exempel på lärares kommentarer är:  

Leif: Hon kommer inte längre. Det är mycket nytt som ska hinnas med, med de nya målen. 

Sofia: Det är som om du ska säga till en som sitter i rullstol att nu ska du hoppa höjd. Nu tar du i som 

sjutton. Han kan ju ta i hela dagen, men kommer aldrig hoppa över den där ribban. Så kan jag känna med 

våra elever, det blir synd om dem.  

Leif: Alla har inte förmågan. Så är det. Det har de inte. De går på gymnasiesärskolan. Ibland tycker jag 

nästan kraven kan vara ett hån mot dem. Det är för höga krav på dem i förhållande till elevens prestation. 

Leif anser att ”målen är för omfattande och svåra”. Eleven hinner inte. Leifs uppfattning är att 

det medför att alla inte når de aktuella målen på just nationellt program. Linné (2012) 

beskriver tid som en grundläggande i det läroplansteoretiska tänkandet. Tid som ramfaktor 

sätter yttre gränser för handling och kommunikation inom undervisning. Att få tid på sig till 

att utföra uppgifter skapar förutsättning för eleverna i undersökningen. Läroplanens vad och 

hur baseras på vilken kunskap som anses aktuell i skrivande samhällskontext. Att 

transformera och realisera dess innehåll, förklaras av lärarna, vara en svårighet och att det tar 

tid för eleven. Det kan tolkas som att kunskapsinnehållet är för omfattande för många elever.  

Några lärare beskriver att relationen mellan lärare och elev kan underlätta förutsättning för 

elevens måluppfyllnad. En god relation mellan de båda parterna uttrycks få eleven att känna 

trygghet och kan gynna tillgodgörelse av kunskapskraven. Sofia och Leif tycker att det är en 

fördel att ha eleven kontinuerligt under de år den går på gymnasiesärskolan. Känner läraren 

eleven uppfattas det lättare att följa upp vad eleven lärt sig och utveckla kunskaper utifrån 

detta. Åter blir lärarens roll synlig för elevens förståelse eller att uppnå kunskapskraven. 

Sundberg (2012) tar upp språket och konversationens betydelse för förmedling av läroplanens 

kunskapskrav i termer av en dialogisk förståelse för människan som språklig person. 

Kommunikation ska vara likvärdig och användas som verktyg. Sundberg menar att det 

reglerar hur lärande ska ske. Ur en relationell aspekt är all kommunikation av betydelse för 

band mellan lärare och elev, vilket lärarna i studien bekräftar och beskriver som viktig.  

6.2.2 Svårighet i att skapa förutsättning i undervisning  
Att undervisa elever i teoretiska ämnen på gymnasiesärskolan framställs i flera fall som en 

svårighet av samtliga lärare. Den främsta orsaken beskrivs som att det är en stor spännvidd 

och variation mellan eleverna inom en grupp. Både gällande elevens förmåga och 

förkunskaper. Inom en grupp beskrivs kunskapsnivån hos eleven variera i allt från 

förskolenivå till högstadienivå. Lärarna ger en bild av att de ofta vill nå ut till alla med sin 

undervisning men det blir svårt då elever har så individuella behov och om undervisningen 

ska ge något för alla. Både en gemensam genomgång eller grupparbeten framställs svårt att 

genomföra. Elevgruppen beskrivs av flera lärare vara för stor och med få elevassistenter. 
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Läraren räcker inte till för alla. Att skapa förutsättning för den individuella anpassning eleven 

behöver kan bli svår, anser både Leif och Yngve. Hur en grupps sammansättning ser ut är 

något läroplansteorin beskriver påverkar undervisningens ramar och progression hos eleven 

(Linde, 2012). Lärarna uppfattar en svårighet med så olika kunskapsnivåer hos eleverna, där 

gruppens olikhet blir ett hinder. Åtminstone om läraren vill nå alla elever i en grupp. Det blir 

synligt att när stoffet transformeras och det inte blir som läraren tänkt sig. Det beskrivs svårt 

att planera en lektion som gäller för alla elevers undervisning. Det styrker avsaknaden i bety-

delsen av begreppet styrgrupp inom gymnasiesärskolan. Läraren måste finna andra lösningar 

inom de ramfaktorer som finns för att skapa förutsättning för elevens utveckling och 

förståelse mot kunskapsmålen. Exempel på hur något inte alltid blir som läraren planerat är:  

Yngve: På en mindre bra lektion… ja, det kan vara att det är för svårt. De hänger liksom inte med, blir 

mindre aktiva och intresserade. Sen kan det ju hända grejer under lektion som gör det blir en speciell 

lektion… ja på grund av eleven. Det händer något, den spårar ur eller låser sig. Det är inte så bra.  

Lärarna beskriver att det kan vara svårt att planera lektioner som ger förutsättning för eleven 

att tillgodogöra sig de teoretiska kunskaperna. Både Sofia och Yngve ger en bild av att det är 

svårt att hitta bra material för undervisning utifrån elevens nivå. Yngve beskriver: ”Man får 

göra och uppfinna allt material själv”. Det är synd att lägga ner så mycket tid på att skapa eget 

material, tid som skulle kunna användas till annat, fortsätter han. Våra elever är så 

individuella att det är svårt att hitta enhetligt material och även att materialet inte har en naiv 

form. Ibland är nivån på ett material bra, men formen dålig utifrån en elev i övre tonåren. 

Eleven kan finna materialet barnsligt. Att realisera läroplanens direktiv blir en svårighet, om 

inte ett giltigt material finns för eleven. Ramfaktorer sätter flera begränsningar för eleverna 

(Linde, 2012). Läromedel är viktigt och brist på det medför en kedjereaktion av yttre ramar 

enligt läroplansteorin. I studien syns att läraren får lägga tid till att skapa material själv. Om 

ett naivt utformat material finns kan eleven finna det omotiverbart. Läraren visar sig flexibel 

då den skapar ett material själv utifrån elevens förutsättning, samtidigt som det innebär ett 

merarbete. Om läraren inte får möjlighet att motivera riskerar elevens måluppfyllnad 

försämras. Yngve beskriver en situation så här:  

Yngve: Det är svårt att anpassa till de svagaste i elevgruppen. Det är svårt att hitta material som inte är 

för barnsligt. Det blir förskolenivå med dockor och nallar. I ämnet elsäkerhet hittade jag en film med rätt 

nivå, men barnsligt utformad. Då var det en elev som gick ut.  

Sara berättar att det är viktigt att tänka på hur och vad man säger till eleven. Hon menar, 

ibland hoppar man över det man märker blir för svårt. ”Med så individuella elever gäller det 

att använda sig av det som fungerar”, tycker Yngve.  

Läroplanens målbeskrivningar innehåller svårförståeliga svenska ord, beskriver Leif. Att vara 

konkret med vad ord betyder är viktigt. Om eleven ska förstå målen framställer lärarna att 

målen behöver tydliggöras eller visualiseras. Yngve tror på visualisering av målen och hoppas 

att eleven tillgodogör sig delar ur undervisningen, men inte att eleven förstår allt. Sara och 

Yngve menar att eleven behöver mer tid på sig för att tillgodogöra sig kunskaper, alla kommer 

inte hinna nå målen. Leif menar att eleverna lever mycket här och nu vilket framställs göra det 

svårt för eleven att se ett långsiktigt mål med lektionerna de har. Tid är en grundläggande 

ramfaktor inom läroplansteorin (Linde, 2012). Att eleven ska hinna och få tid på sig uttrycks 

av lärarna i studien, vara en central angelägenhet på gymnasiesärskolan. Läraren menar att 

tiden begränsar elevens möjlighet att nå måluppfyllnad. Eleven behöver både tid på sig att 

fullfölja en uppgift samtidigt som den behöver tid på sig att förankra och förstå den teoretiska 

kunskapen. En synlig ramfaktorer ur studien är hur lärarna bestämmer över urval av vad 
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eleven ska undervisas i. Lärarna anser eleven inte hinner med eller har svårt att förstå vissa 

mål, varav de sorteras bort. Läraren väljer ram och nivå på undervisningen. Läroplansteorin 

menar att eleven ska förstå målen i kunskapskraven vilket beskrivs av lärarna som en 

svårighet för eleven. Det kan antas att läroplanens utformning kan tyckas för svår. Läraren 

visar ändå de finner vägar till att skapa förutsättning för, förstärka och underlätta elevens 

förståelse genom att visualisera mål och tydliggöra undervisningen, som att t.ex. visa bilder.  

6.2.3 Elevens förståelse av teoretiska kunskapskrav och betyg 
Vad eleven förväntas förstå anges i läroplanens kunskapskrav. Samtliga lärare ger en bild av 

att de teoretiska kunskapskraven är svåra att förstå för eleven. Lärarna delar mening om att 

praktiska kunskapskrav är enklare då det blir konkret för eleven vad de gjort. Leif ger 

exemplet: ”De kan bädda en säng eller torka en bänk. Där kan de själva se och bocka av”. 

Sofia: I de praktiska ämnena är de mycket mer motiverade än på teorilektioner. Finns det ingen motivation, 

får man dra hela gruppen. Då är det ju svårt att nå dessa mål. Även om vi försöker att göra på ett annat sätt, 

vi kan spela in, prata in, så är det jättesvårt. Det är det tyngsta tycker jag. Inte alls självgående.  

Angående kunskapskraven uppfattar Anton: ”Vi kanske jobbat för mycket med vissa saker. 

Det är jättemycket kvar.” Vidare berättar han att vissa mål komprimeras eller berörs väldigt 

ytligt, det viktiga är att de ska ha mött det under skoltiden. Några av lärarna beskriver:  

Sara: Det är ändå vissa områden jag vill att alla tar del av eller har hört talas om. Sen vet jag att alla inte 

kommer att ta till sig eller förstå på samma nivå, långt ifrån. Men de har ändå varit med.   

Sofia: Det är ju väldigt avancerade mål om man läser dem. De är ju väldigt avancerade om de ska klara av 

alltihop. Det är inte många som gör det. Om man läser allt vad kurserna innehåller.  

Leif: De nya kursplanemålen, Gysär13, är väldigt höga. De är mer teoretiska och svåra att nå. De ska 

analysera och vara kritiska. Mycket sådant som ligger i vanliga gymnasieskolan. Det stämmer väldigt 

dåligt med målgruppen elever vi har tycker jag.  

De nya kunskapsmålen gör det lättare att se vad eleven ska lära sig även om det verkar 

upplevas av lärarna som om de teoretiska kunskapskraven är höga. Det är svårt att förklara 

målen så eleven förstår, säger Leif. Det som gör det svårt enligt lärarna, för eleven att förstå 

de teoretiska kunskapsmålen är elevens förmåga och funktionsnedsättning. Leif uttrycker:  

Leif: Jovisst, tanken är att det ska vara lika för alla, självklart. Tyvärr måste jag säga att de flesta jag stött 

på inte bryr sig om vilka betyg de får. Inte förstår de alltid betygen heller.  

Lärarna uppfattar att eleven har svårt att både förstå och tolka sina betyg. Julia framställer att 

eleven inte bryr sig om eller ser betygens värde. Vidare menar både Julia och Yngve att 

betygen inte har någon funktion i Gymnasiesärskolan. Eleven kan ändå inte använda betygen 

till något. Leifs uppfattning om att det ska vara lika för alla elever är synligt i läroplansteorin. 

Det kan kopplas till den jämlikhetssträvan, att alla ska få lära sig samma kunskap, som 

präglade läroplanen under 1990-talet (Englund, 2012). Jämlikt eller ej menar lärarna att den 

teoretiska kunskapen i läroplanens är svår att förstå för eleven och svår att förmedla för 

lärarna. Likaså kan en uppfattning om betygen som irrelevanta urskiljas. Läroplansteorin idag 

präglas av utbildning för egennytta och har ett marknadsvärde, enligt Englund. Ihop med 

jämlikhetsbegreppet, att lära lika på lika villkor, tycks utbildning för egennytta vävts ihop 

med detta. Om lärarna i undersökningen får tala, finns en föreställning om att elevens 

egennytta, finns inom de praktiska ämneskunskaperna. Lundgren (1979) beskriver läroplanen 

som ett levande dokument och Englund (2012) att den omvärld läroplanen är formad utifrån, 

kontrollerar vilken kunskap som ska läras ut. En läroplanskod är den klassiska, där eleven ska 

förädlas mot ett ideal. Lärarnas uppfattning kan ses som om elever på gymnasiesärskolan är 
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inkluderade i att vara jämlika i skolmiljön medan de är exkluderade i form att uppfylla kvoten 

av ett visst ideal. Ett samhälleligt ideal läroplanen är utformad ifrån.  

6.3 Beskrivningar av begreppet olikhet  
Betydelsen som urskilts ur detta tema är att verksamheten beskrivs av lärarna på ett visst sätt 

just för att den är olik, eller inte lika andra. Det blev synligt vid analys och kategorisering av 

studiens datamaterial. Olikhet uttrycks av lärarna i intervjuerna med innebörder som att 

eleverna är olika varandra, elever förstår olika, elevens förutsättning i undervisningen är olika, 

målen är olika för olika elever, skolformen finns för att den är olik, materialet är olika, nyttan 

och urval av ämnet är olika, elevens självständighet och förmåga kan vara olika. Lärarens 

föreställning om de teoretiska kunskapskraven blir synliggjord utifrån frågeställningarna.   

6.3.1 Olika individer - olika mål 
Lärarna beskriver att målen är olika för olika elever utifrån dess individuella behov, även om 

de deltar på samma lektion. Detta för att eleverna är på så olika kunskapsnivå:  

Anton: Vissa elever tar ju till sig och förstår grejen, de har en motor. Andra får man kanske sitta med hela 

tiden och nästan hålla på armen.  

Att välja ut vad som är viktigt för eleven utifrån kunskapskraven, är något samtliga lärare 

framställer att de gör. Vissa teoretiska mål och moment prioriteras framför andra. Det som är 

viktigt för en elev är inte viktigt för den andre. De är olika. En lärare beskriver:  

Leif: Man får ju ändra hela tiden tycker jag. Vad som går med denna elev fungerar inte med den andra.  

Sara upplever att den planering som görs för en lektion inte alltid är någon idé. Det blir sällan 

som Sara tänkt sig ändå. Det blir olika var gång. En långsiktig planering i t.ex. matematik är 

svårt. ”Näst intill omöjligt”. Risken är att eleven inte hinner det som planerats. ”Då får man 

rata och gå på det som får med dem på banan”. Det kan relateras till vad läroplansteoretiker 

refererar som lärarens flexibilitet, att individanpassa och planera om, det som planerats 

(Linde, 2012). Studien synliggör aspekten att planeringen inte alltid blir som läraren tänk sig. 

Något avviker från den ram lärarna planerat, vilket gör att lärarna måste agera flexibelt för att 

stöpa om ramen. Lärarna i studien ändrar undervisningen efter klassens förutsättningar, som 

läroplansteorin beskriver det. Elevens vägar är olika liksom de förutsättningar som skapas.  

6.3.2 Tillåtet med olikhet 
Samtliga lärare framställer att skolgången uppfattas ska vara jämlik övriga gymnasieskolan. 

Människor är och förstår olika och lärarna anser eleven ska få vara sig själva. Det är ändå bra 

att skolformen för särskola finns, anser Anton. Skulle den skrotas är Antons föreställning att 

många elever inte når de teoretiska kunskapskraven: ”Trots inkludering finns elever som 

behöver vår skolform. Den vanliga skolan passar inte alla”. Den fysiska miljön kan kopplas 

samman med läroplansteorins ramfaktorer. De yttre ramarna i en särskolemiljö är anpassade 

och iordningställda för just den elevgrupp som går där. Hur miljön skapar möjligheter, 

förutsättningar och främjar elevens olikheter beskrivs av:  

Sofia: Särskolan är ett bra ställe att lära sig på. Men formen kan man diskutera. Det är för mycket skola helt 

enkelt, för mycket skola.  

Julia: Särskolan får inte bli för teoretisk. Jag tycker inte att man ska eftersträva att vara så likt gymnasiet 

som det är nu, Det tycker jag är fel steg faktiskt.  

Flera lärare uttrycker att det är viktigt att vara som alla andra men också att få vara den man 

är. Eleven går på gymnasiesärskolan av en anledning, vi är och förstår olika. Sofia tycker att 
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eleven ska få tillåtas vara olika och kunna undervisas i andra former av kunskap än de 

teoretiska. ”En person inte är sämre för det”. Betydelsen av den klassiska läroplanskoden, att 

vara jämlik utifrån ett normbildande tänk synliggörs i lärares uttryck att gymnasiesärskolan 

ska vara så lik andra skolverksamheter så möjligt (Linde, 2012). 

6.3.3 Lärares uppfattning av kunskapers nytta  
Samtliga lärare har åsikter om teoretisk kunskap. Det uttrycks: ”Måste det vara likt övriga 

gymnasieskolan?” Sara uppfattar att betyg i ämnen inte förstås eller betyder något hos de 

elever hon haft. Anton delar den åsikten. Anton framställer att betyg är till för elevens 

självkänsla. ”Det kan vara viktigt om man vill jämföra med någon – syskon eller kompis. 

”Även om de inte fyller så stor funktion, tyvärr”. Synsätt kring betygen synliggörs av:  

Sofia: Jag säger så här, de kan ju aldrig använda sina betyg till någonting. Ingenting. Det finns inget de kan 

söka till. Sen kan det ju vara bra, jag förstår tanken med att det ska vara jämställt med vanliga skolan. 

Julia: Hade jag en elev som klarade A i alla ämnen då skulle jag rekommendera att det gjordes en ny 

utredning, faktiskt. För då är det frågan om denne ska gå inom särskolan. Här ska man utveckla 

resonemang. Det har jag haft elever på ungdomsgymnasiet som inte klarar.  

Kursplanen i all ära men de ska helst kunna använda sina kunskaper efter skoltid och senare i 

livet, menar Sofia. Anton och Sara tänker också utifrån vad som är viktigt i elevens framtid 

och anser kunskap ska användas i verkliga livet. Leif menar att eleven har lättare att omsätta 

de praktiska ämnena och har nytta av dem direkt i livet. De praktiska ämnena uttrycks 

viktigast för eleven enligt lärarna men även teoretisk kunskap som att kunna läsa och räkna.  

Sofia: Det mest betydelsefulla för eleven är att de ska klara sig, vara förberedda för vuxenlivet. Det är det 

viktigaste. De ska vara självständiga. De ska kunna ta sig fram och tillbaks till en arbetsplats. De ska kunna 

sköta ett hem, städa, laga mat, förhoppningsvis fixa lite ekonomi. Vardagssakerna skulle vi behöva träna 

jättemycket i skolan. De har direkt användning av den i sitt liv. Jag menar, det blir för mycket skola.     

Besparingar är något flera nämner som drabbar gymnasiesärskolan. Både Julia och Leif 

uttrycker sig om att de praktiska kunskaperna, är mer kostsamma. De försvinner och de 

teoretiska kurserna får större plats. Leif framställer det som:  

Leif: I en skola för alla skulle man utgå mer från elevens behov och inte pengar. För så är det ju nu, rent 

krasst. Det är pengar det handlar om.  

Olikhet kan ses i uttrycken som elevens nytta av andra ämnen, än de teoretiska. Samtliga 

lärare är eniga i sin föreställning om att praktiska ämnen är av störst nytta för eleven. Enligt 

läroplansteorin präglas dagens skola av nyttotänket. Det beskriver också att läroplanen ofta 

visar det politiska synsättet i samhället just då den utformas. Vilken kunskap ska läras ut? Om 

läroplanen speglar samhällets politiska ståndpunkt och läraren elevens ståndpunkt så tycks en 

oenighet uppstå, om vilken kunskap som är av bäst nytta för eleven. Ur en ekonomisk aspekt 

beskriver lärarna att nyttan i att lära teoretiska ämnen blir billigare för samhället men dyrare 

för eleven i form av att de sällan kan använda de kunskaperna direkt i livet senare.  

6.4 Slutsats  
Slutsatser ur studiens resultat är att det beskrivs som om teoretiska ämnen är svåra för eleven 

att tillägna sig. Det är även en svårighet för läraren att undervisa i dem. Lärarna är av 

uppfattningen att praktiska kunskaper är av stört nytta för eleven. En sammanfattande slutsats 

är att för en elev att vara jämlik också ska kunna innebära att vara olik. Det kopplar lärarna till 

uppfattningen om att gymnasiesärskolan och dess läroplan ska sträva efter att vara så lik andra 

skolformer så möjligt. Elevens person beskrivs viktig och att få vara just precis som man är.  
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7. Diskussion 
I detta sista avslutande kapitel diskuteras resultatet av studien i relation till syfte, fråge-

ställningar, tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. Teoretiska utgångspunkter 

är läroplansteorin och ramfaktorteorin. Slutsatserna ur studiens resultat synliggörs här.  

7.1 Metoddiskussion  
Syftet med studien var att ta del av hur lärare beskriver sitt arbete med att få eleven att förstå 

och nå upp till läroplanens teoretiska kunskapsmål. För att få svar på frågeställningarna valdes 

metoden kvalitativa intervjuer med lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Det var 

från början inte självklart att använda intervjuer i studien. En fundering på att skicka ut frågor 

i enkätform fanns först. I samråd med handledaren ansåg vi tillsammans att lärarunderlaget då 

kunde bli för magert. Det krävs ett större omfång av deltagare vid enkäter. Dessutom ger 

intervjuer empirisk kunskap samt att ett djup uppstår i samtalen med deltagarna.  Kvale och 

Brinkmann (2014) ser intervjuer som ett professionellt samtal där flera nyanser visas. Att 

lyssna till de erfarenheter intervjuade deltagare beskrivit gav ett fylligare svar än vad ett 

enkätmaterial skulle gjort. Intervjuerna gav många reflektioner om elever på 

gymnasiesärskolan och kunskapskraven. Det hade varit spännande att fått ta del av fler lärares 

röster. Hur hade det påverkat resultatet? Giltighetsaspekten ökar med fler intervjuer. Däremot 

fanns inte tid till detta.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att empirisk kunskap uppstår kring frågeställningarna. 

Jag är nöjd med utformningen och genomförandet av intervjuerna. De är goda erfarenheter för 

mig som intervjuare, samtalspartner och lyssnare. Intervjufrågorna omfattade det studien 

syftade att ta reda på. Det har varit en berikande lärprocess att sätta ihop intervjuerna till ett 

resultat och sedan presentera det i undersökningen. Att se likheter och olikheter i resultatet var 

spännande och frågeställningarna kommer jag bära med mig i framtida undervisning och 

yrkesliv. Då jag själv arbetar som speciallärare inom gymnasiesärskolan, finns en viss 

förförståelse och insikt i verksamhet och de aktuella frågorna ur studien.  

Undersökningens intervjuer valdes att tolkas via läroplansteorin och ramfaktorteorin. Innan 

dessa teorier blev synliga för mig, fanns funderingar på att använda verksamhetsteori. Dock 

ändades den inställningen när jag läste om läroplansteorin. Känslan av att läroplansteorin 

skulle hjälpa tolkningar av studiens frågeställningar var omedelbar. Läroplansteorin upplevs 

relevant som verktyg för analys av intervjuers resultat. Hade undersökningen gjorts utifrån 

observationer, hade det blivit intressant på det sätt att det visat mer hur läraren verkligen 

undervisar för att möjliggöra kunskapskraven för eleven. Det blir inte en beskrivning av 

lärarens erfarenhet, som intervjuer visar. Däremot en uppfattning av den som undersöker 

utifrån vad som synliggjorts. Det hade varit intressant. Att använda fokusgrupper som metod 

var aldrig aktuellt för denna undersökning. Det var inte ett metodverktyg som upplevdes 

tilltalande för mig som forskare. Inte heller att ta del av lärares planering och analysera dess 

skrivna material. Det hade riskerat ta studien från hur läraren uppfattar att eleven förstår de 

teoretiska kunskapskraven och sina betyg och att just den frågeställningen fallit i skymundan.  

7.2 Resultatdiskussion  
Utifrån syfte och frågeställning har jag besvarat hur lärare uppfattar elevens förståelse av 

teoretiska kunskapskrav, förståelse av betyg, att nå upp till läroplanens teoretiska 

kunskapskrav samt föreställning om de teoretiska kunskapskraven. De resultat och slutsatser 

som synliggjorts och jag kommer diskutera är att lärarna finner olika vägar för att stimulera 
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eleven mot kunskapsmålen, men också att de finner det som en svårighet stundvis. Det finns 

även en uppfattning bland lärarna om betygens värde samt vilken kunskap som är relevant att 

lära sig. Att eleven ska få vara sig själv är en viktig slutsats ur studien. Med hjälp av tidigare 

forskning och läroplansteorin visas kopplingar till mitt resultat. En tydlig aspekt som är 

synligt är hur läroplaner utformas samt de yttre ramarnas påverkan.  

7.2.1 Exempel på lärarens arbete mot kunskapskraven  
Gymnasiesärskolan har ganska nyligen fått en ny läroplan, GySär13. Hur lärarna skapar 

förutsättning för eleven att nå läroplanens kunskapskrav är grundläggande.  I läroplanen anges 

att elever på gymnasiesärskolan ska få en anpassad utbildning, ha möjlighet till ett yrkesliv 

eller fortsatta studier (Skolverket, 2013b). Eleven ska enligt läroplanen utveckla lust att lära 

och utveckla ett kritiskt tänkande, granska fakta och se konsekvenser eller andra alternativa 

vägar. De fyra begreppen: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet är vägvisare. Eleven 

ska ges förberedande kunskaper för vuxenlivet. Några av de lärare som intervjuas beskriver 

att de nya kunskapskraven är bra, då de är mer tydligt utformade än tidigare. Det gör dem 

lättare att arbeta mot. Vilket kan tolkas som att det är enklare för läraren att få med de olika 

momenten ur det centrala innehållet i sin undervisningsplanering. Några andra lärare anser att 

de nya kraven är för omfattande. Att det blir svårt för eleven att hinna med allt. De frågar sig 

vad som är viktigt för eleven egentligen? De hänvisar till att eleven ofta behöver ha god tid på 

sig att ha möjlighet att lösa en uppgift. Om läraren uppfattar att kunskapskraven är för 

omfattande för eleven att hinna med, tycks en obalans uppstå i förhållande till hur Skolverket 

formulerar sig. En slutsats är att lärarna beskriver andra mål än de teoretiska kunskapskraven 

som mer relevanta för eleven. Det är främst praktiska kunskapsmål som gynnar eleven.  

Gällande de teoretiska kunskapskraven beskriver flera av lärarna att elevens motivation och 

intresse styr både val av undervisning för eleven, samt hur denne tillgodogör sig stoffet. 

Lärarna ger en bild av att individanpassa så långt det går och är mycket flexibla med att både 

ändra och forma om sin planering utifrån elevens individuella nivå. I flera forskningsstudier 

finns en strävan att elever på gymnasiesärskolenivå ska arbeta mot en allmän läroplan, likt 

gemene gymnasieungdomar. Lee (et al., 2006) menar att elever kan utveckla sina teoretiska 

förmågor på det sättet. Författarna beskriver att grad av intellektuell funktionsnedsättning ska 

sätta ribban för vilka kunskapskrav eleven ska förväntas uppnå. Karvonen (et al., 2013) anser 

att teoretisk kunskap ska tränas tidigt i förskoleåldern. Det möjliggör att grundläggande 

bestående kunskaper skapas lättare, med fokus på bla läsning och matematik. Jag urskiljer att 

det handlar mycket om förväntan på eleven. En lärare angav i intervjuerna att denne inte hade 

någon förväntan på eleven. Då blir det också svårt för läraren att hjälpa eleven att nå 

kunskapskraven. Att ha rimliga förväntningar på eleven är viktigt för utveckling av vilken 

kunskapsförmåga som helst. Min tanke är att det kan vara svårt att utveckla en progression 

annars. Något som främjar progression är däremot feedback och goda relationer med elever. 

Att ha en god relation är något samtliga lärare i undersökningen beskriver som viktigt. 

Sundberg (et al., 2012) menar att kommunikation är mycket betydelsefullt och ett verktyg för 

likvärdighet. Det skapar förståelse för eleven som språklig person. Det visar lärarna i 

undersökningen genom sin framställning av att tillgänglighetsgöra undervisningen, t.ex. via 

att visualisera lektioner, information och kommunikation. Det skapar möjlighet till vad 

Skolverket (2013b) uttrycker utmaning, meningsfullhet och struktur, för eleven att förstå 

kunskapskravens syfte, mål och innehåll. Genom att till viss del jobba tematiskt, repetera 

kunskaper, möjliggöra delaktighet eller omvandla ett teoretiskt ämne praktiskt visar lärarna 

uppfinningsrikedom och även till viss del variation. Att variera undervisningen så individuellt 
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är en utmaning i sig. För att få perspektiv på elevens progression diskuterar de i kollegiet hur 

de ska arbeta vidare med kunskapsmålen.  

Karvonen (et al., 2013) och Aspland (et al., 2012) anser att lärare som undervisar elever med 

intellektuell funktionsnedsättning borde få hjälp med undervisningsstrategier. Deras forskning 

beskriver hur lärare finner det svårt att få till bra undervisning i teoretiska ämnen som passar 

hela elevgruppen. De frågar sig hur gynnsamt lektionsinnehåll, material och nivåanpassning 

skapas på ett bra sätt? De lärare som intervjuats har också en uppfattning om att det är svårt 

att undervisa så hela elevgruppen förstår innehållet under en lektion, varav 

individanpassningar kan ses som mer regel än undantag. Läroplansteoretiker tar upp den 

meningsfullhet som läroplanen ska skapa, där koder om hur läraren transformerar, formulerar, 

realiserar och kommunicerar sin undervisning är betydelsefull för elevens tillgodogörelse av 

stoff (Lundgren, 1979). Skolverkets (2013b) direktiv uttrycker vad som är viktigt idag och i 

morgon. Vilket även är just det läroplanen över tid genererar.  

7.2.2 Ramfaktorer - möjligheter och hinder  
Inom läroplansteorin är ramfaktorteorin inkluderad. Ramfaktorer omfattar de vägar en elev 

har att nå ett visst stoff under en viss tid (Lundgren, 1979). Ramfaktorteorin utgör möjligheter 

och hinder för elevens måluppfyllnad utifrån dess lärmiljö. Framförallt beskrivs den 

tidsåtgång eleven behöver på för att lösa en uppgift som central. Elever inom särskolan 

framställs behöva mer tid på sig att lösa en uppgift än den gemene massan elever. I denna 

studies resultat finns flera kopplingar till hur de yttre ramarna formar undervisningen både 

positivt och negativt. Positiva ramar i skolmiljön diskuterades i kapitlet tidigare – hur läraren 

beskriver de gör för att eleven ska nå kunskapskraven. Lärarna i denna undersökning har 

skapat många möjliggörande teoretiska lärsituationer för eleverna. De visar flexibilitet, 

uppfinningsrikedom och tillämpar hjälpmedel i sättet att presentera undervisningen på. Med 

teknisk och visuell hjälp förtydligar lärarna abstrakta kunskapskrav för eleven. Eleven 

beskrivs delaktig i undervisningen som i flera fall skedde på en smartboard. Lärarna beskriver 

relationer mellan lärare och elev som viktig. Goda relationer och att arbeta med eleven under 

flera års tid är bra. Det underlättar bedömningen av elevens utveckling och skapar möjlighet 

för eleven att nå fler kunskapskrav, både teoretiskt och praktiskt.  

Studiens resultat visar att lärarna lade olika betydelser i begreppet svårt gällande undervisning 

av elever på gymnasiesärskolan. Utifrån ramfaktorteorin blir det som är svårt ett hinder för 

eleven. Det som upplevdes svårt var att både undervisa i och få eleven att förstå de teoretiska 

kunskapskraven. Vilket är ett tydligt resultat ur studien. Eleven uppfattades ha svårt att lösa 

uppgiften inom en viss tid eller att arbeta självständigt. Lärarna anser att de har svårt att hinna 

hjälpa eleven så mycket som krävs. I förhållande till att eleven behöver tid på sig menar flera 

lärare att läroplanens kunskapskrav är för omfattande och svåra för eleverna. Eleven beskrivs 

ha svårt att förstå betygen eller varför de får betyg. Elevgruppens storlek uttrycks både bra 

och mindre bra. Dels var det bra för den ofta var mindre. Å andra sidan verkade gruppen ändå 

vara tillräckligt stor för att inte ha nog med resurser att hinna med att hjälpa eleven framåt i 

undervisningen. Ytterligare synliga ramfaktorer beskrivna ur skolmiljön är lärarens sätt att 

undervisa på, ett för eleven begripligt sätt. Eller att betygssystemet är svårtolkat för eleven 

och att tiden för tillgodogörelse av kunskapskrav inte räcker till. Synliggjort är även tolkning 

av läroplanens kunskapskrav som svåra att nå eller svårighet kring gruppens sammansättning 

och resursfrågor (Linde, 2012). Studiens resultat beskriver ramfaktorer som hinder i miljön i 

form av brist på tillgängligt material och att skapa detta själva.  Eller som svårighet att planera 

undervisning då kunskapsspännvidden i elevgruppen är stor och att det är svårt för läraren att 
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nå alla elever med att förstå och uppnå kunskapskraven. De svårigheter denna undersökning 

visar, synliggörs också med utgångspunkt i Asplands (et al., 2012), Shippens (et al., 2013) och 

Karvonens (et al., 2013) studier. Författarna beskriver att det finns brister i visioner för 

specialpedagogisk undervisning. Att läraren inte vet hur läroplanens innehåll ska anpassas till 

eleven. Både Skolverket (2009a) och Östlund (2012) anser att kompetenta och utbildade 

lärare är viktigt för att elever inom särskolan ska få en adekvat utbildning. De lärare som 

intervjuats har alla lång erfarenhet av att arbeta inom särskolan. Däremot är enbart två av sex 

behöriga med speciallärarexamen. Behörighetskraven inom skolan är en viktig samhällsfråga 

idag vilket inte minst märks på att läroplanen yrkar på en likvärdig utbildning och med det 

lärare som tillhandahåller strategier att utveckla en sådan utbildning.   

I studiens kunskapsöversikt tydliggörs att eleven ska förstå syfte och mål i den teoretiska 

undervisningen (Skolverket, 2009b) Eleven ska finna strategier till att nå måluppfyllelse. 

Linde (2012) beskriver att elev och lärare ska vara överens om stoffet. Det bör enligt Linde, 

vara givet om stoffet ska kunna tillgodogöras av eleven. Studiens resultat visar inte det 

särskilt mycket. Något som framkommer i studiens data är att läraren i enstaka fall inte känner 

förväntan inför eleven. Om läraren inte vet hur kunskapskraven ska anpassas till eleven, 

uppstår vad Linde kallar motstånd hos eleven. Det kan vara en bidragande orsak till den 

upplevda svårigheten i att undervisa, vilka lärarna beskriver. Ytterligare åsikter som 

framkommer i studiens datamaterial är: att elevens förståelse ibland nått en gräns, att de går 

på gymnasiesärskolan av en anledning, att elevens förmågor inte räcker till, att eleven tycker 

teoretiska ämnen är svåra och tråkiga eller med liknelsen om att det är svårt att hoppa höjd om 

personen sitter i rullstol. Om eleven verkligen inte kan oavsett tydliggörande kunskapskrav, 

välgenomtänkta mål och tillgänglighetsgörande yttre ramar blir att lyckas en svårighet för 

eleven. Till viss del bekräftas detta av Bouck (2013) som forskat kring vilka faktorer som 

påverkar hur elever med intellektuell funktionsnedsättning mottar teoretiska kunskaper i en 

indivdanpassad läroplan. Boucks resultat beskriver att den mest betydande anledningen var 

graden av elevens intellektuella funktionsnedsättning. Hade eleven dessutom en 

tilläggsnedsättning gavs en bild av att det var svårare för eleven att uppfylla kunskapskraven. 

Bouck reflekterade även utifrån en fråga om vad eleven egentligen tillgodogör sig i teoretiska 

ämnen? Det finns andra saker en elev med intellektuell funktionsnedsättning borde lära sig i 

förhållande till vad som var användbart för dem senare i livet, enligt Bouck (2013). Ett 

resultat ur studien är att lärarna har en föreställning om att de praktiska ämnena är lättare för 

eleven att tillgodogöra sig och dessutom är av direkt nytta senare i livet.  

Ytterligare en viktig yttre ram i skolmiljön som möjliggör eller begränsar måluppfyllnad för 

eleven är lärarens sätt att undervisa. Elever på gymnasiesärskolan beskrivs som olika till sin 

person vilket lärare också är. Englund (et al., 2012) beskriver läraren som undervisningens 

verktyg för läroplanens vad och hur. Linde (2012) omnämner det som teacher thinking. Han 

trycker på: lärarens sätt, roll, relation till eleven, planering, val av stoff, flexibilitet, 

kompetens, teknisk förmåga och sätt att kommunicera på. Alla dessa faktorer spelar roll för 

elevens förutsättning för måluppfyllelse. Det är läraren som transformerar teoretisk kunskap 

och eleven som bemöter denna i skolmiljön. Mellan dessa två parter uppstår klassrummets 

kommunikation. Läraren gör sin tolkning av hur kunskapskraven ska betygsättas, vilket även 

gör betygssystem till en ramfaktor. Alla dessa förmågor hos en lärare är inte den andre läraren 

lik. Alla lärare bör vara kunniga i läroplanens grund och innehåll. Lärarna som intervjuats 

tycks alla ambitiösa i att förmedla och förklara kunskapskraven för eleven och att arbeta 

utifrån läroplanen. De har olika utbildningar, men i förhållande till engagemang, vilja och 
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deras erfarenhet tror jag även personlig lämplighet ibland kan vara viktigt för att jobba med 

elever på gymnasiesärskolan. En utbildad lärare som eventuellt inte finner verktyg i att 

undervisa på ett specialpedagogiskt sätt till eleven, ser dess individuella nyanser eller har 

förmåga att bygga relationer med eleven riskerar bli en bristfällig lärare. Brister en lärare i det 

relationella engagemanget kan det leda till utebliven progression i elevens 

kunskapsutveckling. Att tänka på för lärare är att när miljön sätter sina gränser eller skapar 

tillgänglighet för eleverna är individen lärare, en mycket viktig pusselbit i detta.  

7.2.3 För likhetens skull - eller vad är viktigt  
Studiens resultat och en viktig slutsats ur den, visar att läraren upplever det svårt att undervisa 

elever på gymnasiesärskolan i teoretiska ämnen. Lärarna menar att kunskapskraven är svåra 

att förstå för eleven. Det är viktigare att eleven lär sig annat och något som är mer användbart 

inför elevens framtid. Hur har läroplanstänket bidragit till att gymnasiesärskolans läroplan är 

utformad som den är? I studiens forskningsöversikt kan urskiljas att i t.ex. USA, vill skolan 

sträva mot att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska läsa enligt en allmän läroplan: 

Gemensamt med andra ungdomar. Forskningsresultaten från andra studier visar att en allmän 

läroplan inte passar alla (Aspland et al., 2012). Tideman (2000) resonerar kring att dagens 

samhälle formulerar sig efter en norm av elever. De elever som är en mall för den allmänna 

massan ungdomar i ett samhälle. Ett ideal likt det i den klassiska läroplanskoden, som Linde 

(2012) beskriver. För de elever som går inom särskolan beskriver Tideman att en sådan norm 

innebär att det alltid är en normalbegåvad elev som är mallen för normen. Eleverna ska läsa 

efter jämlika kursplaner och bedömas på ett liknande sätt, däremot beskrivs situationen aldrig 

omvänd. Nämligen att en elev med intellektuell funktionsnedsättning sätter mallen för övriga 

gymnasieskolan. Spänningar mellan ett likvärdighets- och specialpedagogiskt perspektiv kan 

uppstå. Något som är viktigt att tänka på när läroplaner skapas.  

Berthén (2007) beskriver att elever på särskolenivå har svårt att nå upp till målen. Hon kallar 

det en skolifiering, där den kunskap eleven lär sig blir att vara just elev – att sitta i bänk. 

Bouck (2013) uttrycker kritik till vad eleven lär sig i teoretiska ämnen och menar att skolan 

bör fokusera sig på vad eleven kan använda sig av direkt efter avslutat skoltid. Wahlström 

(2012) uttrycker att själva den teoretiska kunskapskontexten, att vara elev och undervisas i ett 

klassrum, enbart sker i skolsammanhang och inga andra miljöer. Wahlström undrar vad som 

är meningsskapande i det för elever som kan ha svårigheter i att memorera och sortera en 

fungerande vardag? Skolverket (2013b) menar att innehållet i skolundervisning ska vara 

meningsfullt för eleven.  

Gällande frågeställningen om betyg i undersökningen var uppfattningen hos samtliga lärare 

att eleven inte förstår sina betyg eller varför de får betyg. Användbarheten i betyg framställs 

som att vara fint eller att jämföra med vänner. I enlighet med tidigare reflektion kan betygen 

kopplas till tanken om jämställdhet och att få betyg som alla andra. Utifrån ett normbaserat 

sätt. Lundgren (1979) beskriver samhällets bild av vad vi ska lära i just den tid läroplaner 

skrivs i. Englund (2012) ger en bild av att idag är läroplanens skriven utifrån sammanhanget 

nytta på arbetsmarknaden och en resultatstyrd sådan. Även Gustavsson (2002) uppfattar att 

skolan det senaste decenniet varit mål och resultatstyrd och att särskolan ska vara så lik 

vanliga skolan så möjligt. Med utgångspunkt i studiens resultat kan man uttrycka det som att 

det är klart vi ska vara lika, men det är även viktigt att få vara just olik. Om en läroplan skrivs 

och jämställs utifrån normalbegåvade elever samt att form, innehåll och struktur förs över till 

GySär13, kan utifrån de studier som redovisas i denna undersökning och det som lärarna 

uttrycker, tolkas vara att normen är jämlikhet utifrån den normalbegåvade massan. Eleven på 
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gymnasiesärskolan tenderar i många fall att vara olik den normen, oavsett läroplaner. 

Individer är olika och målen bör sättas därefter. Målen är olika, men formen utifrån jämlikhet 

har ändå en redan satt norm. En viktig slutsats ur studien är därför att sträva efter jämlikhet 

bör kunna innebära att få vara olik. Gymnasiesärskolan är individanpassad och målen 

tillämpas efter elevens förmågor, men det kan ändå tolkas som att läroplanens 

intresseområden är konstruerade utifrån en samhällskontext där ekonomi och arbetsmarknad 

efter skolan står högt. En arena där elever behöver bra betyg för att kämpa sig fram. Elever 

inom gymnasiesärskolan får också betyg. Efter avslutad skolgång blir situationen att fortsätta 

med studier eller valfrihet i ett gott arbete ändå sällan lika slagkraftig för elever på 

gymnasiesärskolan. Östlund (2012) beskriver att betygen inte leder till en arbetskarriär för 

elever på särskolan vilket lärarna i denna undersökning också framställer. Linde (2012) 

beskriver att vi är vana vid mätbara kunskaper. Människor tillämpar samhällets värdering på 

hur kunskapande bör se ut. I dagens samhälle framställs det viktigt för skola, med 

gymnasiesärskolan inkluderad, att hänga med samhällets tekniska framsteg. Shurr och Bouck 

(2013) beskriver hur teoretiska kunskaper som matematik och skrivning idag verkar viktigare 

i läroplaner för elever med intellektuell funktionsnedsättning. De kopplar det till de tekniska 

framsteg och sociala perspektiv som skett i samhället. Naturligtvis är det viktigt för alla att 

hålla takt med teknisk ålder och framsteg. Speciellt då det ökar kommunikations- möjligheter 

via tekniska hjälpmedel för eleverna på gymnasiesärskolan.  

I studiens inledning togs upp att särskolan fått kritik för att vara för omsorgsbetonad 

(Skolinspektionen, 2010). Metod och innehåll har inte varit kopplade till läroplanens 

kunskapskrav. Andra kunskaper har prioriterats vilka kan uppfattas som sociala och praktiska 

kunskaper. Lee (et al., 2006) anser att elever med intellektuella funktionsnedsättningar inte 

ska förväntas samma måluppfyllelse som elever med allmän läroplan. De behöver även 

undervisas i funktionella färdigheter och livskunskap mer än andra. Det är i de icke-teoretiska 

ämnena som eleven kan bedömas lättare. Gällande forskning i tidskrifter om specialpedagogik 

är det livskunskapsämnen som synliggjorts (Shurr & Bouck, 2013). I gymnasiesärskolan finns 

teoretiska ämnen, vilka med GySär13 blivit mer preciserade, men också praktiska ämnen. Det 

största dilemmat vilket lärarna som intervjuats beskriver, är elevgruppens kunskapsspännvidd. 

Elevens förkunskaper och förmågor är så olika inom en elevgrupp och tid att lösa 

kunskapskravens mål verkar knapp.  

Lärarna uttrycker att de sambedömer elevens kunskapsförmågor inför betygsättning, men 

även att de saknar utbyte från andra lärare. Ofta är det med någon inom det egna kollegiet 

läraren har tillgång att bolla och samtala med. Någon uttrycker att de behöver prata om betyg 

och bedömning mycket mer. För att kunna ge en likvärdig bedömning. Om lärarna tolkar 

betyg och bedömning olika blir det ingen rättvis situation för eleverna. Skolverket (2013a) 

beskriver att eleven ska få möjlighet att utveckla kunskaper genom undervisning och att målen 

inte behöver ses som något slutgiltigt att uppnå. I GySär13:s betygskriterier står även angivet 

att eleven medverkar till att uppfylla kunskapskraven i nivån för betyget E. Medverka gör 

eleven med stöd. Peter Gröndahl (föreläsning, 1 oktober 2015) ger undervisningsråd utifrån 

Skolverket och menar att om eleven reagerar igenkännande så medverkar denne. Meningen är 

att läraren ska tolka svaret utifrån elevens förmåga, varav ribban inte blir fast. Att medverka 

kan även innebära att eleven vistas i lektionsrummet. Läraren bedömer om eleven är aktiv på 

något sätt, via tal, gester, kroppsspråk, miner och dylikt. Desto mer vi vet om eleven 

förutsättning ju lättare kan vi bedöma. Gröndahl menar vidare att med GySär13 kom tydligare 

krav på undervisningen, men att skolverkets tanke aldrig var att göra bedömning eller 
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kunskapsinnehåll svårare. Behållningen för staten var att tydliggöra vad som ska ingå i 

ämnesmålen. Mer som ett krav på läraren om vad dess undervisning ska innehålla och inte ett 

måste för eleven att uppnå. Dels styrker det, det relationella bandet mellan lärare och elev. Då 

elever på gymnasiesärskolan framställs ha svårt att visa sina kunskaper är det av godo att 

undervisa eleven alla år den går på skolan. Läraren får således god kännedom om eleven och 

kan lättare bedöma utifrån elevens nyanser.  Det Gröndahl poängterar förtydligar också att det 

är hur vi som lärare dikterar och tolkar kunskapskraven i läroplanen, som formar våra 

antaganden och föreställningar om den. Några lärare ur studien anser att betyg och bedömning 

är en fråga som utifrån GySär13 inte diskuterats tillräckligt och efterlyser mer kunskap i hur 

GySär13:s direktiv ska tolkas. Om lärare ska skapa förutsättning för och bedöma våra elever 

på ett likvärdigt och rättvist sätt innebär det att lärarna bör vara eniga och vet hur läroplanen 

och kunskapskraven ska, kan eller bör tolkas.  

7.2.4 Studiens relevans och förslag på framtida forskning  
En lärare som jobbar i gymnasiesärskolan bör ha många kompetenser. En uppfattning ur 

studiens resultat är att lärare inte bara ska vara duktiga på att undervisa och öka elevens 

förutsättning mot måluppfyllnad utan att bygga elevrelationer är lika viktigt. Om god relation 

med eleven skapas nås eventuell progression lättare. Som lärare kan man fråga sig: Vad kan 

förväntas av eleven? Hur ska eleven bedömas? Vilket innehåll ur läroplanens kunskapskrav 

kan eleven utveckla och tillgodogöra sig? Studien blir ett bidrag till hur ett läroplanstänk kan 

synliggöras kopplat till lärares föreställningar och en möjlig förklaring till hur läroplanen 

formulerats som det gjort. Bland slutsatserna ur studien beskrivs också svårigheter i att 

undervisa eleven i teoretiska ämnen samt elevens förståelse inför dem. En fråga att ta med är 

hur lärare i undervisningen möjliggör målen. Vad kräver det av eleven som jobbar mot 

kunskapskraven och vilken är lärarens föreställning av bedömning och åsikter kring 

kunskapskravens relevans? Speciallärare ska vara flexibla i både arbetssätt och 

förhållningssätt inför elev och kunskapskrav. Lärare bör vara proffs på läroplanen och rustade 

med didaktiska verktyg för de riktlinjer läroplanen utformat. Vad är det som är viktigt och hur 

ska lärare enas om det? Hur når läraren via undervisning eleven? Bedöms eleven rättvist? Det 

är frågeställningar att ta med och reflektera över för framtida bruk.  

Gymnasiesärskolan tycks ännu relativt outforskad även om det tenderar att ske en ökning på 

det området. Angående framtida forskning finns det flera områden som är intressanta att ta 

ytterligare del av. Denna undersökning har beskrivit en del aspekter men samtidigt fött nya 

frågeställningar. Det framkommer att tolkning av läroplanen och kunskapskraven upplevs på 

olika sätt. Lärarna pratar sig samman i kollegiet men saknar kontinuerliga samtal om hur 

läroplanen uttrycks. Då blir föreställning och bedömningen olika. Kunskapskraven bör 

förankras så läraren vet hur denne ska förhålla sig till dem och betygssättning. Hur ser 

tolkning av läroplanen ut och hur sker bedömning av elevens arbete? Är det så att läraren, 

som forskningsöversikten visar, saknar strategier för undervisning? Läraren upplever det är 

svårt att få med alla elever i en grupp på ett lektionstillfälle. Vilka andra strategier och vägar 

kan läraren använda sig av? Vilken bakgrund finns bakom läroplanens utförande? Det yrkas 

jämlikhet med övrig gymnasieskola, men hur har tankegången varit? Är det ur ett 

normbildande synsätt vilken inte är särskoleelevens norm? Om eleven inte förstår betygen, 

hur kan forskning visa elevens synsätt på sina egna betyg? Eventuella forskningsfrågor är 

många som beskrivits ovan. Slutligen är en mycket relevant forskningsfråga vilken kunskap 

som är viktig för eleven att lära sig? Finns kunskap till ingen nytta på gymnasiesärskolan och 

vice versa? Det blir framtida forskares intresse och uppgift att undersöka.  
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Hej!  

Mitt namn är Ann-Kristin ”Anki” Andersson. Jag studerar till speci-

allärare med inriktning utvecklingsstörning vid Karlstads Universitet. 

Jag står nu inför sista terminen och examensarbete framför mig. Jag 

kan tillägga att jag själv jobbar på de individuella programmen på 

Sundstagymnasiet.  

Då jag har liten insikt i Gymnasiesärskolans nationella program så är har jag utifrån detta 

skapat en för mig intressant frågeställning och syfte för studien. Mitt syfte är Hur lärare på 

Gymnasiesärskolans nationella program uppfattar att eleven klarar de teoretiska kunskaps-

kraven och måluppfyllnad. Detta skulle jag vara jättetacksam för om du som pedagog på nat-

ionellt program tog dig tid att svara på. Undersökningen kommer att ske via en intervju. Det 

tar ca 1 timme. Vore jättetacksam för ert deltagande.   

I enlighet med Vetenskapsrådets principer är det är frivilligt att delta i studien. Men vill ändå 

trycka på vikten av att här får ni tycka till. Värdefullt. Det data som samlas in kommer enbart 

att användas i syfte för mitt examensarbete och förstöras efter det är avslutat. Ni kommer att 

vara helt anonyma. Mitt examensarbete kommer när det är slutfört att finnas till förfogande på 

Karlstads Universitetsbibliotek.  

Jag har fått godkänt av er rektor att genomföra enkätstudien i er verksamhet. Ge mig ert god-

kännande för deltagande senast  

Mvh Ann-Kristin Andersson  

Mail: ann-kristin.andersson@karlstad.se  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Förslag på frågor till pedagogen på Gymnasiesärskolan gällande hur läraren beskriver att ele-

ven förstår och når upp till kunskapskraven.  

Hur länge har du jobbat här på gymnasiesärskolan? Vilken utbildning har du? Trivs du? Har 

du jobbat inom andra skolformer? Hur stor är skolan? Hur många elever går på skolan? Tyck-

er du särskolan är en bra plats för elever att lära sig på?  

1. Om din undervisning i ett teoretiskt ämne.  

- Berätta om din senaste lektion. Vad gjorde du? Vad gjorde eleverna?  

- Hur såg din planering ut?  Vad tror du eleverna fick med sig? 

- Vad kände du dig mest nöjd med? Inte nöjd med?  

- Ge exempel på en bra lektion respektive mindre bra lektion.  

- Vad vill du bidra med att eleverna får med sig? Hur gör du? 

-  Kan du ge exempel kopplat till läroplanens kunskapskrav?  

 

2. Hur ser du/vet du vad eleverna har lärt sig?  

- Hur visar eleven sina kunskaper? Ge konkreta exempel 

- Har du sett/gjort på andra sätt? Berätta? 

- Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra?  

- Vilken metod använder du för kunskapsbedömning?  

- Hur upplever du det är att jobba mot kursplanemålen?  

- Hur upplever du att eleven förstår kunskapskraven och målen med i ett ämne? 

- Vad anser du om betygens funktion i gymnasiesärskolan? Bra? Mindre bra?                                                                                                      

- Hinner eleven med allt de ska lära sig enligt läroplanens kunskapskrav? 

- Vad leder betygen till för eleven?  

 

3. Förväntningar av eleven.                                                                                              

- Förväntar du dig att eleven tar till sig teoretiska ämneskunskaper? Beskriv.  

- Finns det några kunskapsmål i teoretiska ämnen du tror eleven inte kan nå upp till eller 

som du väljer bort – inte lägger så stor vikt vid?                          

- Vilka kunskapsformer eller kunskapsförmågor tycker du är viktigast att fokusera på 

för eleven inom de teoretiska ämnena? Beskriv    

4. Särskolan som skolform.                                                                                                                                          

- Hur ser ert samarbete med andra klasser och lärare ut på din skola? Ge exempel? 

- Hur upplever du betydelse av kollegial samsyn inom kunskapsområdena?  

- Diskuterar ni måluppfyllnad?  Hur? Berätta.   

- Finns det något inom särskolan som verksamhet du skulle vilja förändra? 

 

5. Avslutning.                                                                                                                  

- Vilken sorts kunskap anser du mest betydelsefull för eleven?  Motivera.    

- Vad är din uppfattning om de teoretiska kunskapskraven?     
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