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Sammanfattning: 

I denna uppsats har innehållet i den första läroplanen för träningsskolan från 1973 och den 

senaste läroplanen för träningsskolan från 2011 analyserats och jämförts. Analysen har 

genomförts med hjälp av diskursanalys utifrån syftet att undersöka hur syftet/målet med 

träningsskolan har förändrats från 1970-tal till 2010-tal. 

   Utifrån analysen av de båda läroplanerna har jag identifierat det jag kallar integreringsdiskursen. 

Den gemensamma integreringsdiskursen för syftet/målet med utbildningen är att eleven ska var 

en integrerad aktiv del i samhället. Eleverna ska bli så självständig och trygga som möjligt för att 

känna en frihet i sin tillvaro. Den gemensamma integreringsdiskursen för syftet/målet med 

utbildningen som har identifieras i min undersökning är möjligen inte så förvånande då en relativt 

oförändrad handikapspolitik har bedrivits under den tid som passerat mellan läroplanerna. 

Handikappolitiken har varit snarlik sedan 1960 talet fram till idag. De mål som formulerades och 

eftersträvades under 1960 talet var integrering och normalisering. De var sedan desamma under 

1980 och 1990 talet. Ledorden idag är ökad möjlighet till normala livsvillkor, en integrering i 

lokalsamhället och ett ökat samhällsdeltagande. Handikappolitikens formuleringar kan ha 

förändrats men dess innebörd, innehåll och avtryck i läroplanerna är uppenbarligen väldigt lika.  

   En märkbar skillnad mellan innehållet i integreringsdiskursen som identifierat i både läroplanen 

utgiven 1973 och läroplanen utgiven 2011 har framkommit. I jämförelsen av innehållet i 

integreringsdiskursen framkommer att de har samma fokus för samhällsdeltagande förutom när 

det kommer till arbete eller utförande av någon slags arbetsuppgift. Läroplanen från 1973 

uttrycker att eleven bör komma i arbete medan ingen sådan fokus återfinns i läroplanen från 

2011. 
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1. Inledning: 

Jag har tidigare jobbat som elevassistent inom särskolan. Jag var timvikarie och hoppade in där 

jag behövdes vilket medförde att jag arbetat både inom grundsär- och träningskolan. Två olika 

inriktningar inom särskolan. Efter ett tag fick jag tre fasta dagar i veckan då jag jobbade i en klass 

i träningsskolan.  

   En dag jobbade jag med en av de äldre eleverna i klassen som vi framöver kan kalla Anders. 

Anders skulle ta studenten till sommaren och hade pratat om detta i flera veckor även fast det 

ännu bara var slutet av april. Anders och jag småpratade som vi brukade göra innan vi skulle 

påbörja lektionen. Medan jag plockar fram arbetsmaterial säger Anders. 

– Jag är stor nu, jag tar studenten i sommar.  

– Ja jag vet, du blir stor och slutar skolan svara jag. 

Då blir Anders tyst ett tag. Sedan säger han. 

– Vad ska jag göra då?  

   Då blev jag tyst. Jag hade arbetat med dessa elever i några månader. Jag hade en viss förståelse 

för anledningen till att jag och eleverna utförde de övningar vi arbetade med. Övningar med olika 

syften som att utöka eleven talförmåga, hantera pengar, få utökad verklighetsuppfattning och så 

vidare, allt för att eleven skulle få en så självständigt fungerande vardag som möjligt.  Men jag 

visste inte vad som skulle hända med Anders när han tog studenten, när han slutade i skolan.  

   Vad var målet/syftet med utbildningen? Vad skulle Anders kunna efter studenten och varför? 

Efter som jag även har ett historiskt intresse blev jag även nyfiken på vad läroplaner historiskt 

beskrivit för syfte/mål. 

   Här började frågeställningarna för min C-uppsats ta sin form. Vilket syfte/mål beskriver den 

första och senaste läroplanen för träningsskolan? Finns det skillnader avseende innehållet i 

syfte/mål för de två läroplanerna? 
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2. Bakgrund: 

 

I denna uppsats har delar av särskolans historia undersökts. Närmare bestämt en del av 

träningsskolans historia. Träningskolan är den del av särskolan som möjligen den breda 

allmänheten inte har hört talas om. Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan för de 

elever som inte ”kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen”1 i den ordinarie 

särskolan på grund av svårare handikapp. Träningskolan har istället för de ordinarie enskilda 

ämnena i särskolan fem egna ämnesområden. De ämnesområden som innefattas i träningsskolan 

är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.2 

Det är träningsskolan som denna uppsats har haft fokusera på. 

   I denna studie har Läroplanen för särskolan Lsä 73 och Läroplanen för grundsärskolan 2011 

Lgr 11 analyserats. Vad beskriver de två olika läroplanerna för syftet/målet med skolgången för 

elever i träningsskolan? Finns det skillnader i innehållet för syfte/mål med skolgången i de två 

läroplanerna? 

För att besvara ovanstående frågeställningar har båda läroplanerna analyserats separat och en 

jämförelse av de två analyserna har sedan gjorts.  

   Det som studerats är de delar av läroplanerna som berör träningsskolans elever. Det är även 

därför studien tar sitt avstamp i en analys av Lsä 73, då det var i denna läroplan som 

träningskolan för första gången omnämndes i en officiell läroplan för särskolan. Sedan har en 

analys av Lgr 11 som är den senaste läroplanen som innefattar träningskolan genomförts.  

   Vad beskriver de två olika läroplanerna för syfte/mål med skolgången för elever i 

träningsskolan? Finns det skillnader i innehållet för syftet/målet med skolgången i de två 

läroplanerna? Det är vad denna uppsatts har undersökt. 

   En undersökning av dessa läroplaner är av relevans då det sedan tidigare har genomförts väldigt 

lite forskning om träningsskolan. Tidigare forskning har mesta dels fokuserat på grundsär, fåtalet 

studier har gjorts på träningsskolan men då med fokus på hur utbildningen bedrivs, skolpolitik 

eller handikapspolitik. Inför denna studie har ingen tidigare forskning kunnat identifieras som 

fokuserar på träningsskolans styrdokument eller på en eventuell historisk utveckling av dessa. 

Därför har denna uppsats relevans. Denna uppsats kan möjligen hjälpa att breda den forskning 

som finns och kan även användas som underlag för vidare forskning på ämnet. Resultatet av 

denna uppsats kan även synliggöra att samhällets och skolans värderingar är i ständig förändring. 

                                                           
1 http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-

utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432 
2 http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-
utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432 

http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
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Genom att studera och synliggöra delar av särskolans historia och särskolan i dag kan 

verksamheten förändras och förbättres, då ingen verksamhet är eller bör vara statiskt. För att 

staka ut vilken riktning en verksamhet bör ta måste man även se bakåt var den en gång har varit. 
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3. Litteraturöversikt: 

 

Att hitta relevant tidigare forskning kring träningsskolans läroplaner och syften/mål med 

utbildningen har varit svårt. Relativt mycket har skrivits med fokus på särskolan men inte om 

träningsskolan. I mycket av den tidigare forskningen som fokuserar på särskolan så nämns 

möjligen träningsskolan, men träningsskolan har inte varit objektet för forskningsstudien. Den 

tidigare forskningen som presenteras i denna uppsats som är relevant för denna studie kommer 

bestå av fem arbeten.  

  Två arbeten om träningsskolan bestående av en C-uppsats och en doktorsavhandling, och tre 

avhandlingar med fokus på särskolans historia. Även om avhandlingarna om särskolan inte haft 

ett klart fokus på träningskolan har delar av dess innehåll ändå haft relevans för detta arbete då de 

berört särskolan som en helhet som även träningskolan är en del av. 

3.1 Tidigare forskning om mål/syfte och träningsskolan: 

Under detta delkapitel har fokus legat på två tidigare forskningsarbeten med relevans för denna 

uppsatts. En C-uppsats av Ulrika Frivold från 2012 och en doktorsavhandling av Diana Berthén 

från 2007. 

   Frivolds studie syftar till att med hjälp av diskursanalys jämföra elevassistenters och klasslärares 

tal om mål med träningsskolans utbildning. 

  Frivold använder sig av följande frågeställningar för att besvara sitt huvudsyfte ”Hur talar man 

om vad som är viktigt i utbildningen? Hur talar man om vad som är målet med utbildningen?”3 

Metoden som Frivold använt för att besvara frågeställningen har varit intervjuer med klasslärare 

och elevassistenter. Åtta olika intervjuer har genomförts i fyra olika fokusgrupper med anställda 

verksamma i arbetslag i träningsskolan.  

   För att besvara studiens frågeställning har Frivolds bearbetat sitt empiriska material utifrån 

diskursteori. Studien har även haft ett delmål. Delmålet har bestått i att ta reda på hur diskursteori 

används och vad som kan uppnås med teorin. 

   Slutsatsen som Frivold drar utifrån sin studie är att hur man talar om vardagsarbetet för att nå 

målen med utbildningen i träningsskolan ser väldigt olika ut bland klasslärare och elevassistenter 

inom den enskilda skolan. Men det övergripande visionära talet om målet med utbildningen i 

träningsskolan ser lika dant ut mellan klasslärare och elevassistenter. Det övergripande visionära 

talet om målet är enligt Frivold ett gott liv, ökad livskvalitet och trygghet som ska leda till att 

                                                           
3 Frivold (2012). s. 16  
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eleverna klara av sammanhang och miljöer även utanför skolan. Det övergripande visionära talet 

om målet är även det samma som målen i styrdokumenten enligt Frivold.4 

  Frivolds resultat kommer att vara användbart för att stärka de resultat som framkommer i denna 

studie av Lgr 11.  

   Berthéns doktorsavhandlings mål har varit att genom att studera verksamheten i särskolan 

försöka uttyda särarten och målet med särskolans pedagogiska arbetsätt. Berthén fokuserar på 

grundsär och träningsskolan och utgått från vad lärarna försöker uppnå med sin undervisning 

samt vilka kunskaper det anses att särskolans elever kan lära sig. Berthén har alltså ett snarlikt 

studieobjekt som denna uppsatts bygger på. Berthén har undersökt mål/syfte i verksamheten 

medan denna uppsats fokuserat på vad läroplanerna från 1973 och 2011 beskriver avseende 

syftet/målet med skolgången för elever i träningsskolan. 

   Delar av Berthéns avhandling är av relevans när det kommer till analys av läroplanen från 2011 

i denna uppsats. Det är av intresse att se om de syften/mål som Berthén har hittat i 

verksamheten även framkommer i läroplanen. Då detta kan stärka resultatet av denna studies 

analys. 

    Det som framkommer i Berthéns doktorsavhandling är att i träningskolan ligger målfokusen 

för utbildningen på att förberedas för vardagslivet i vuxen ålder.5 I grundsär förberedde lärarna 

eleverna för skolning och hur de i största möjliga mån förbereds för att integreras i grundskolan 

eller att i alla fall ta till sig vidare kunskap. 

 

3.2 Tidigare forskning om särskolans historia: 

 

Detta delkapitel om särskolans historia innehåller tre avhandlingar gjorda på särskolan och dess 

historia i Sverige. Dessa avhandlingar och deras innehåll som varit relevant för denna studie 

presenteras närmare under rubriken tidigare forskning och historisk bakgrund som kommer efter 

denna rubrik. De aktuella studierna har även varit till hjälp för att formulera denna studies 

frågeställningar och för att få en fördjupad förståelse för det historiska kontext denna studie rör 

sig i. Avhandlingarna som använts är Håkan Brockstedts arbete från 2000 med titeln ”Slagsta 

skola och seminarium och dess föregångare: skolan för sinnesslöa barn i Stockholm: ideologi och 

praktik i undervisningen av barn med utvecklingsstörning 1870-1950”, Judith Linds studie ”Det 

sinnesslöa skolbarnet: undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954” skrivet år 2000 och 

                                                           
4 Frivold (2012). s. 31, 35 
5 Berthén (2007). s. 188 

http://uu.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Brockstedt%2C+H%C3%A5kan%2C+1927%22
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQMDZISk4F1stJRsbAkgDYIUgxN002BbKNzIyTUwxAm4R9oywc_Sy8fC1ckUpzNyEGpuIyUQZ5N9cQZw_d0tJ46BBGPGQPGrAqMjYBphkxBt5E0PLvvBLwNrEUAAqrHSY
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQMDZISk4F1stJRsbAkgDYIUgxN002BbKNzIyTUwxAm4R9oywc_Sy8fC1ckUpzNyEGpuIyUQZ5N9cQZw_d0tJ46BBGPGQPGrAqMjYBphkxBt5E0PLvvBLwNrEUAAqrHSY
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQMDZISk4F1stJRsbAkgDYIUgxN002BbKNzIyTUwxAm4R9oywc_Sy8fC1ckUpzNyEGpuIyUQZ5N9cQZw_d0tJ46BBGPGQPGrAqMjYBphkxBt5E0PLvvBLwNrEUAAqrHSY
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Magnus Tideman studie ”Normalisering och kategorisering: om handikappideologi och 

välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning” från år 2002. Utöver 

nämnda avhandlingar har även vissa delar av Frivolds C-uppsats och Berthéns doktorsavhandling 

använts under näst kommande rubrik Tidigare forskning-Historisk bakgrund. Beskrivning av 

Frivolds och Berthéns studier finns att läsa under föregående rubrik Tidigare forskning om 

Mål/syfte och träningsskolan. 

   Brockstedts avhandling redogör för den historiska utvecklingen av handikappsideologi, 

undervisning av handikappade och förgrundspersoner i Sverige mellan 1870 till 1950. Brockstedts 

har fokuserat sin avhandling utifrån Slagsta skola utanför Stockholm.  Att fokus ligger på Slagsta 

skola var på grund av att skolan var en förebild för undervisning av handikappade under denna 

tid och skolan hade stor påverkan på hur utbildningen sedan utvecklades i Sverige. 

  Linds studie går översiktligt igenom skolpolitik och skolpraktik av handikappade i Sverige 

mellan 1925 till 1954. 

   Tidemans studie fokuserar på kommunaliseringen av särskolan. Vilka konsekvenser detta fick 

för utbildningen och levnadsvillkoren för de elever som berördes. Tideman har utgått från 

Hallands kommuner för sin studie. Tideman tittar även närmare på begreppet normalisering som 

varit ett ledande begrepp inom handikappsideologin. Samt på hur ökningen av elevregistreringen 

till särskolan kan förklaras och vilka konsekvenser denna elevökning har fått.  

   Relevanta delar av ovanstående avhandlingar presenteras under nästa rubrik Tidigare forskning-

Historisk bakgrund. 

3.3 Tidigare forskning -Historisk bakgrund: 

 
Undervisning i olika former av barn med funktionsnedsättning pågick redan under mitten av 

1800 talet i Sverige. Under 1800 talet bedrevs verksamhet för funktionshindrade i filantropisk 

anda men denna verksamhetsform byttes stegvis ut under det tidiga 1900 talet. Den tidigare 

filantropiska verksamheten övertogs av så kallad samhälsskyddande institutionsförvaring av 

funktionshindrade. Institutionaliseringen motiverades med att omvärlden skulle skyddas från de 

funktionshindrade.6  

   Det är först 1943 som det på politisk nivå talas om att inkludera elever med utvecklingsstörning 

i den svenska skolan. 1944 kommer lagstiftningen om särskild skolplikt för så kallade ”bildbara 

sinnesslöa”. Tidigare hade ofta landstingen frivilligt åtagit sig ansvar för de individer som 

                                                           
6 Tideman (2002). s. 34 
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beskrevs som ” bildbara sinnesslöa”. Men med 1944 års lag var detta ansvar inte frivilligt utan 

landstinget skulle organisera och tillhandahålla undervisningen.7 

   I 1944 års lag innefattades de elever som inte kunde tillgodose sig den ordinarie 

skolundervisningen eller det ordinarie skolväsendets hjälpundervisning. Men 1944 års lag 

innefattade inte alla barn med handikapp utan innefattade endas de som ansågs ha ett handikapp 

av lindrig karaktär och bedömdes vara ”bildningsbara”. Med ”bildningsbara” inräknades de elever 

som bedömdes vara mottagliga för den teoretiska och praktiska undervisningen som bedrevs på 

sinnesslöskola8. 

    Trots att 1944 års lag var tänkt som ett steg för utökad utbildning för personer med 

funktionsnedsättning fick denna lag ingen större genomslagskraft i det svenska 

utbildningsväsendet. Generellt var intresset för själva undervisningsarbetet i sinnesslöskolorna vid 

denna tid obefintligt. Det fanns ännu inte någon formell läroplan vid denna tidpunkt.9  

   Efter andra världskriget skulle välfärdssamhället vara generell och omfatta alla medborgare och 

ta ett steg bort från individuella behovsprövningar. Välfärdsstaten skulle hjälpa personer i 

svårigheter av olika slag och det skulle gälla alla. Goda levnadsvillkor skulle gälla alla och inte vara 

relaterat till arbetsförtjänst utan till medborgarskap. En rad politiska reformer genomfördes med 

start under 1950 talet och framåt där den starka staten sågs som en garanti för en jämlik 

utveckling i hela landet. 10  

   Så i denna anda följs 1944 års lag upp och ersätts av 1954 års lag om undervisning och vård av 

vissa psykiskt efterblivna.  I 1954 års lag innefattades nu även de så kallade ”obildbara 

sinnesslöa”.11 Men för dessa ”obildbara sinnesslöa” individer var det inte tal om någon 

undervisning ännu. 1954 års lag fastslår enbart att landstinget skall anordna omvårdnadshem för 

dessa individer. Det är först tretton år senare med 1967 års omsorgslag som alla barn i Sverige 

oavsett grad av handikapp får rätt till undervisning. Begreppet sinnesslö slutas även att användas 

under 1960 talet och beteckningen för dessa individer har sedan varierat under decennierna efter 

1960. Begrepp som psykiskt efterbliven, psykisk utvecklingsstörda, förståndshandikappade och så 

vidare. Idag används endast beteckningen utvecklingsstörd.12 

   Men med 1967 års omsorgslag så får även de barn som tidigare ansätts som ”obildbara” på 

grund av svårare funktionsnedsättningar nu även placering och utbildning i särskola.13 

                                                           
7 Brockstedt (2000). s. 20 
8 Lind (2000). s. 41, 82, 83 
9 Berthén (2007). s. 20 
10 Tideman (2002). s. 21, 23, 24, 33 
11 Lind (2000). s. 41 
12 Brockstedt (2000). s. 34, 35  
  Rosenqvist (2000). s. 6 
13 Berthén (2007). s. 29, 30 

http://uu.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Brockstedt%2C+H%C3%A5kan%2C+1927%22
http://uu.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Brockstedt%2C+H%C3%A5kan%2C+1927%22
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    Elever med en ”intelligenskvot” mellan 55 och 70 placerades i grundsärskolan och elever en 

”intelligenskvot” under 55 placerades i träningsskola.14  

   Idag används inte uppdelningen efter intelligenskvot. Idag kan det generellt sägas att elever med 

lindrig till måttlig utvecklingsstörning placeras i grundsärskolan. De elever som diagnoseras med 

måttlig till grövre utvecklingsstörning, ofta även med andra funktionsnedsättningar som 

rörelsehinder, epilepsi eller fysiska funktionsnedsättningar av annan karaktär placeras i 

träningsskolan.15 

   Det första styrdokumentet för särskolan ingår i undervisningsplanen från 1946. Men särskolan 

har alltså vid denna tidpunkt ännu inte en egen läroplan. En egen Läroplan för särskolan kommer 

dock 1959 Läroplan för rikets särskolor 1959. 1959 års läroplan följs sedan upp av Läroplan för 

särskola och Skola för grundundervisning 1968.16 I dessa läroplaner nämns ännu inte 

träningskolan som en separat inriktning med egna direktiv och kursplaner.17 

   Det tidigare institutionaliserings-tänkandet som varit rådande under första halvan av 1900 talet 

började även ifrågasättas under 1950 och 1960 talet och institutions-boendets negativa effekter 

uppmärksammades. En medvetenhet om att välfärdssamhället inte hade omfattar alla individer i 

samhället uppmärksammades och förändringar drevs igenom. Under 1960 talet formulerades 

övergripande målsättningar för handikappspolitiken. De viktigaste punkterna för 

handikappspolitiken under denna tid var en integrerings- och normaliserings politik. Integrering 

och normalisering av de funktionsförhindrade skulle leda till en likvärdighet i levnadsvillkor 

mellan medborgare med eller utan funktionshinder. Följden av denna politik blev att 

institutionerna avvecklades och ersattes med en öppen omsorg och stödinsatser etablerades för 

personer med funktionshinder både när det gällde boende och utbildning.18 

   1960 talets integreringsprocess på utbildningssidan bestod bland annat av att särskolan flyttades 

till samma lokaler eller område som den ordinarie grundskolan. Integreringen gällde enbart 

lokaler eller geografisk plats för särskolorna. Utbildningen för grundskolans och särskolans elever 

var fortfarande uppdelad.19 

   Efter 1968 års läroplan för särskolan kommer Läroplan för särskolan 1973. Detta är ett viktigt 

dokument för träningskolan. För som nämnts tidigare att även om omsorgslagen från 1967 slagit 

fast att alla barn oavsett grad av handikapp har rätt till utbildning, så är det först med 1973 års 

                                                           
14 Rosenqvist (2000). s. 6 
15 Frivold (2002). s. 9 
16 Lindmark (2005). s. 102, 104 
   Berthén (2007). s. 20 
17 Berthén (2007). s. 29, 30 
18 Tideman (2002). s. 34 
19 Tideman (2002). s. 44 
   Berthén (2007). s. 29 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligenskvot
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grunds%C3%A4rskolan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4ningsskola
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läroplan som träningsskolan för första gången nämns och får en egen separat del i särskolans 

läroplan.20 

    Efter Läroplan för särskolan 1973 kommer en ny Läroplan först 1990 Läroplan för den 

obligatoriska särskolan, Lsä 90.21  

  Men det händer ändå en del under 1980 talet. Landstingsansvar för särskolan blev under 1980 

talet något som lades fram på vissa platser i Sverige som ett hinder för ett förverkligande av 

handikappspolitiken. På vissa platser i Sverige började det talas om att ansvaret för särskolan 

borde överföras på kommunerna. Dessa tankar fick genomslag. Under 1980 talet kommer 

motreaktionen mot den tidigare statliga styrningen. Nu skulle istället verksamheter decentraliseras 

och ansvaret läggas på kommunerna. Denna decentralisering som blir gällande på flertalet 

områden når även utbildning, service och tjänster för personer med funktionshinder. Under 1990 

talet går ansvaret för verksamheten för funktionshindrade från landstinget till kommunerna. 

Trots decentraliseringen kommer dock målet med handikappspolitiken som varit snarlika sedan 

1960 talet att vara kvar. De mål som eftersträvades under 1960-1980 talet med integrering och 

normalisering är desamma under 1990 talet och 2000 talet. Förutom att styrningen förändrats är 

målen alltså fortfarande snarlika idag. Ledorden idag är ökad möjlighet till normala livsvillkor, en 

integrering i lokalsamhället och ett ökat samhälles deltagande.22  

      Efter Läroplan för den obligatoriska särskolan, Lsä 90 händer även något nytt med läroplanen 

för särskolan. 1994 får särskolan en gemensam läroplan med den ordinarie grund- och 

gymnasieskolan Lpo 94. Läroplanen blir 1994 gemensam men särskolan har dock egna mål och 

kursplaner.23 

   En fråga som har varit aktuell under de senaste årtiondena som kan kopplas till 

sammanslagningen av läroplanen 1994 är frågan om särskolan som skolform. Frågan jag syftar på 

är om särskolan som en egen skolform bör avvecklas och integreras i den allmänna grundskolan. 

De som förespråkar en åtskillnad argumenterar för att eleverna vid särskolan har så specifika 

behov att de inte skulle tillgodoses i någon annan skolform än just särskolan. De påpekar även att 

särskolans erfarenheter och särskolans speciella undervisningskaraktär till en viss del skulle gå 

förlorad om skolformen upphörde.  De som förespråkar ett upphörande av särskolan som en 

egen skolform argumenterar för att eleverna vid särskolan för att få ett så normalt liv som möjligt 

bör gå i samma skola på samma villkor som andra elever. Förespråkarna för särskolans 

upphörande framhåller dock att särskolans pedagogiska arbete, kompetens och organisation bör 

                                                           
20 Berthén (2007). s. 29, 30 
21 Berthén (2007). s. 33 
22 Tideman (2002). s. 33, 35 
23 Tideman (2002). s. 44 
   Berthén (2007). s. 34 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94
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överföras till grundskolan eller anpassas inom ramen för grundskolan. Det har inte beslutats om 

någon slutgiltig lösning på denna fråga, så än så länge fortsätter särskolan att vara en egen 

skolform.24 

  Efter Lpo 94 gäller sedan 2011 en ny läroplan Läroplan för grundsärskolan 2011 för särskolan 

och träningskolan som är den senaste läroplanen för särskolan. I och med Läroplan för 

grundsärskolan 2011 byter även den tidigare särskolan namn till grundsärskolan och får åter igen 

en egen samlad läroplan.25 

  Det är det först 1973 som träningskolan får en egen del i den officiella läroplanen för särskolan. 

Denna uppsats har därför tagit avstamp i Lsä 73 för att se på syftet/målet med de kunskaper som 

träningskolans elever ska ta till sig efter avslutad skolgång. I denna studie har sedan samma analys 

gjorts av Lgr 11. Efter detta görs en jämförelse mellan de olika läroplanerna. Fokus på detta har 

varit vad läroplanerna beskriver för syftet/mål med utbildningen för träningsskolans elever och 

om en historisk förändring av innehållet för syftet/mål med utbildningen kunnat identifieras. 

 

3.4 tidigare forskning kopplat till teori: 

 

Den litteratur som använts för teorin i denna uppsats består av två arbeten av Mikael 

Quennerstedt. Det ena arbetet är en vetenskaplig artikel från 2008 med titeln Pragmatisk 

diskursanalys av praktiknära texter: En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och 

villkor samt Quennerstedts doktorsavhandling Att lära sig hälsa från 2006. Beskrivning av verken 

kommer här och börjar med Quennerstedts vetenskapliga artikel Pragmatisk diskursanalys av 

praktiknära texter: En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor. 

 Quennersted presenterar i sin artikel ett arbetssätt som grundar sig på att med hjälp av textanalys 

analysera praktiknära texter. Praktiknära texter som till exempel kursplaner eller läroplaner, dessa 

texter analyseras för att få fram ett ämnesinnehåll utifrån texterna kring det aktuella skolämnet 

som undersöks. Genom att se på praktiknära texter som en rapport av vad undervisningen skall 

innehålla går det att läsa ut innehållet. Den praktiknära texten som behandlas i denna artikel är 

skolämnet idrott och hälsa. I artikeln genomförs ett exempel på en pragmatisk diskursanalys av 

hälsa som ett ämnesinnehåll i skolämnet idrott och hälsa. Denna pragmatiska diskursanalys 

kombineras sedan med hjälp av John Deweys perspektiv på meningsskapande och en 

                                                           
24 Berthén (2007). s. 5, 6 
25 Frivold (2002). s. 10 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lpo_94
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diskursteoretisk position av Foucault26 för att visa ”hur man kan kvalificera perspektiv på 

undervisning som ett erbjudande av mening”27. 

    Syfte med artikel är att studera innehållet i ämnet idrott och hälsa ur ett hälsoperspektiv samt 

att diskutera innehåll som en dimension av meningsskapande för eleven i undervisningen.28 

     Tidigare forskning tas upp i Quennerstedts artikel för att illustrera ett exempel på tidigare 

pragmatisk diskursanalys.  I den studie Quennerstedt tar upp är syfte att studera innehållet i idrott 

och hälsa ur ett hälsoperspektiv. Studien som presenteras är en tidigare studie gjord av 

Quennerstedt själv. Quennerstedt presenterar inte bara sin tidigare studie utan bygger vidare på 

den. Fokus ligger i den tidigare studien på hur begreppet hälsa används i styrdokumenten. Där 

diskursen hälsa analyseras utifrån att kartlägga mönster och regelbundenheter i materialet, genom 

att dela in materialet i olika diskurser till exempel fysiologidiskurs eller riskdiskurs.29 Quennerstedt 

utökar sedan denna studie genom att i denna artikel applicera en dimension av meningskapande 

på institutionellt innehåll och villkor.30 

    För att sammanfatta det Quennerstedt kommer fram till kan följande sägas. Meningskapandet 

är en process. En viktig del i denna process är mötet mellan det individuella som är den egna 

erfarenheten, det sociala som är mötet med andra människor samt det institutionella (det 

institutionella är i detta sammanhang diskursen som läraren presenterar genom styrdokumenten). 

Det innehåll som läraren presenterar är en del i elevernas meningsskapande genom att den pekar 

ut riktningen för önskvärt handlande i ämnet. Styrdokument presenterar önskvärda handlingar 

som eleverna via lärarna möter i skolämnet. Handlingar som elever sedan orienterar sig mot och 

om de så önskar handlar utifrån.31 

   Styrdokumentet för ämnet idrott och hälsa domineras av fysiologidiskursen, där anledningen till 

fysisk aktivitet i ämnet kopplas till handlande som ska förhindra till exempel skador och 

livsstilssjukdomar. Dessa kunskaper ses som givna och utgör den aspekt av meningsskapande 

som eleverna skall förhålla sig till genom att delta eller inte i lektionen.32 

    Det finns alltså mål och syften i styrdokumenten om hur undervisningen skall genomföras. 

Syften och mål som eleverna möter genom läraren. När eleverna är deltagare i undervisningen 

skapas det samspel mellan individen och omgivningen som bidrar till ett meningsskapande för 

eleven.33 

                                                           
26 Quennerstedt (2008). s. 90 
27 Quennerstedt (2008). s. 90 
28 Quennerstedt (2008). s. 107 
29 Quennerstedt (2008). s. 97 
30 Quennerstedt (2008). s. 102 
31 Quennerstedt (2008). s. 106 
32 Quennerstedt (2008). s. 108 
33 Quennerstedt (2008). s. 109 
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      Att göra en indelning av sitt material i en diskurs eller diskurser likt Quennerstedt 

fysiologidiskurs är något som kommer att användas i analysen av de två läroplanerna i detta 

arbete.  

  Quennerstedt doktorsavhandling Att lära sig hälsa har ett snarlikt innehåll som hans 

vetenskapliga artikel när det kommer till teoretiska perspektiv. Det är dessa teoretiska perspektiv i 

hans båda texter som sedan till en viss del använts för detta arbete och som kommer presenteras 

närmare i denna uppsats under rubriken Teoretiska perspektiv. Så för att inte presentera 

upprepningar kommer det i detta kapitel inte att ännu en gång presenteras de teoretiska 

perspektiv som framställs i denna doktorsavhandling då dess teoretiska perspektiv redan täckt in i 

ovanstående presentation av Quennerstedt artikel Pragmatisk diskursanalys av praktiknära texter: 

En analys av meningsskapandets institutionella innehåll och villkor. 

    Men fokus i denna doktorsavhandling ligger i hur begreppet hälsa och hälsoundervisning 

används av lärarna i de lokala styrdokumenten34. 

  Quennerstedt doktorsavhandling är dock även mer ingående och täckande än hans artikel. Även 

om Quennerstedt i sin artikel kompletterar sin doktorsavhandling genom att applicera en 

dimension av meningskapande på institutionellt innehåll och villkor.35 

 

3.5 Övrig relevant litteratur: 

  

 När det kommer till övrig relevant litteratur har tre stycken arbeten använts. Två arbeten 

publicerade 2005 av Eva Lindmark och ett arbete av Jerry Rosenqvist publicerat år 2000. 

   Lindmarks arbeten har titlarna Läroplaner och andra styrdokument före 1970 och Läroplaner 

efter 1970. I dessa arbeten listar Lindmark publicerade Läroplaner och andra styrdokument före 

1970 och efter 1970. Lindmark listar de olika publikationerna och när de publicerats, ibland ges 

även en kortare beskrivning av publikationerna. I Lindmarks arbete presenteras läroplaner och 

styrdokument för olika skolformer med det är publikationer för särskolan jag har fokuserat på. I 

denna studie har Lindmarks arbete använts för att få en överblick över särskolans läroplaner och 

styrdokument. Lindmarks arbeten har även använts för att jämföra årtal och publikationstitlar 

som presenteras de andra arbetarna som nämnts tidigare under rubriken tidigare forskning. 

Denna jämförelse mellan Lindmarks fakta och den tidigare forskningen har gjorts för att stärka 

påståenden i denna uppsats och säkerställa att källor stämmer. 

                                                           
34 Quennerstedt (2006). s. 13, 14 
35 Quennerstedt (2008). s. 102 

http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQSDIF1lHGpsbJycapJmlARlKKpamBWbKZhbEFsO8GPukzysLRz8LL18IVqTR3E2JgKi4TZZB3cw1x9tAtLY2HDmHEQ_agWQJbg6CzYMQYeBNBy7_zSsDbxFIA4hQcvw
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQSDIF1lHGpsbJycapJmlARlKKpamBWbKZhbEFsO8GPukzysLRz8LL18IVqTR3E2JgKi4TZZB3cw1x9tAtLY2HDmHEQ_agWQJbg6CzYMQYeBNBy7_zSsDbxFIA4hQcvw
http://uu.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMwY2BQSDIF1lHGpsbJycapJmlARlKKpamBWbKZhbEFsO8GPukzysLRz8LL18IVqTR3E2JgKi4TZZB3cw1x9tAtLY2HDmHEQ_agWQJbg6CzYMQYeBNBy7_zSsDbxFIA4hQcvw
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  Jerry Rosenqvists arbete Aktuell svensk forskning om särskola är ett sammanfattande dokument 

över svensk forskning som berör särskolan. Arbetet är ett resultat av direktiv från skolverket att 

en översikt över aktuell forskning rörande särskolan bör göras. Arbetet listar 

doktorsavhandlingar, licentiatuppsattser och vilka forskningsprofiler som berör särskolan som är 

aktuella vid Sveriges olika universitet. Rosenqvists arbete har i liten del använts för den historiska 

bakgrunden i denna uppsats. 
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4. Teoretiska perspektiv: 

 

I denna studie har diskursanalys använts. Inom diskursanalys finns ingen specifik metod i 

traditionell mening. Diskursanalys handlar om att använda ett teoretiskt ramverk för den aktuella 

forskningen, där forskaren med utgångspunkt i frågeställningen och det teoretiska ramverket 

skapar en egen metod för att besvara sin frågeställning.36  

   Diskursen eller diskurserna som forskaren identifierar för att besvara sin frågeställning 

identifieras dels genom själva frågeställningen men speciellt utifrån innehållet i den text som 

studeras.  Diskursanalysen i denna uppsats kan ses som en syftesrelaterad diskursanalys då det är 

en analys utifrån ett specifikt syfte. Vilket i denna studie är att besvara studiens syftesformulering 

samt dess frågeställningar vilka finns beskrivna under senare kommande rubrik ”Syfte och 

frågeställning”.37  

   Diskurser identifieras i processer där mening skapas i handling eller i språk. Det är meningen i 

språk eller i skriven text som blir aktuellt i denna studie då det är läroplaner alltså text som 

studeras. Det är i dessa läroplanstexter studiens diskurs identifierats. Diskursanalysen handlar i 

detta samanhang om en analytisk läsning av läroplanerna.38 

   Inom diskursteori framhålls ett grundläggande antagande som är att vi alltid är en del i språket, 

där språket bildar mening för oss och för omvärlden. Kunskap skapas och kan analyseras i 

språket.39  

   I denna studies analys av läroplaner är det institutionella innehållet i läroplanerna kopplat till 

syfte/mål med utbildningen som har analysers. Vad beskriver de två läroplanerna för syfte/mål 

med skolgången för elever i träningsskolan (det är alltså alla formuleringar av 

kunskaper/färdigheter som skolan strävar att eleverna i träningsskolan ska behärska efter avslutad 

utbildning som har analyserats). En jämförelse har sedan gjorts av dessa kunskaper/färdigheter är 

det några av dessa som återfinns i den ena läroplanen men inte i den andra? 

   När det kommer till diskursanalys så är det i till stor del studiens frågeställningar som avgör vad 

som framkommer i analysen då frågeställningarna avgör var i texten fokus läggs. Detta faktum 

medför inte att den diskurs som identifierats i materialet varken finns oavsett studiens analys eller 

är något forskaren konstruerar.40  

                                                           
36 Quennerstedt (2006). s. 81 
37 Quennerstedt (2006). s. 83 
38 Quennerstedt (2006). s. 82, 83 
39 Quennerstedt (2008). s. 103 
40 Quennerstedt (2006). s. 83 
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  Den diskurs som har identifierats finns i texten i form av regelbundenheter och mönster som 

kunnat identifieras genom noggrann läsning av läroplanerna. Det regelbundenheter och mönster 

som har kunnat identifieras i läroplanerna har sedan blivit studiens diskurs.  

   Att identifiera diskursen har varit en tolkande och sökande process som dikteras av syfte och 

frågeställningarna tillsamman med studiens material. I undersökningen av läroplanerna har 

mönster och regelbundna formuleringar genom noggrann analys av materialet identifierats. 

Utifrån de mönster och regelbundenheter som identifierats har diskursen som identifierats 

kunnat namnges. Diskursen har identifierats genom att den framkommer som mönster och 

regelbundenhet i texten. För att försöka ge en förenklad förklaring. Om det regelbundet i 

läroplanens syftes/mål beskrivning med utbildningen förekommer formuleringar som ska leda till 

en viss ”utgång” för eleven efter avslutad utbildning bli denna ”utgång” som regelbundet 

förekommer i läroplanerna studiens diskurs. Just därför att de formuleringarna kopplade till 

denna ”utgång” regelbundet förekommer i texten. 

 En vidare definition för att rättfärdiga denna diskurs är som tidigare nämnt att diskursen 

identifierats på grund av formuleringars regelbundenhet eller mönster i texten. Genom att just 

regelbundenheter förekommer så legitimeras och befrämjas dessa delar och kan anses vara viktiga 

i den text som analyseras. De legitimeras och befrämjas i texten just på grund av att de finns en 

regelbundenhet i dess förekomst i texten. Efter som denna diskurs legitimeras och befrämjas i 

läroplanen är en rimlig utgång att just denna diskurs är viktig och får genomslag i utbildningen då 

utbildningen styrs av läroplanen.41  

   Det är regelbundenheten som krävs för att det skall kunna identifierats som en giltig diskurs.42 

Diskurser är regelbundenheter i språkanvändningen och även i människors handlingar. På grund 

av att individen alltid rekonstruerar världen och sina handlingar i språket. Språket blir av vikt när 

det kommer till meningsskapande och handling och kan säga något om världen då den aktuella 

texten påverkar hur individen rekonstruerar världen och sina handlingar utifrån språket.43  

   Något som är viktigt vid diskursanalys är vilka kriterier som forskaren använder för att 

identifiera en relevant diskurs i materialet för studien.44 I analysen för denna studie har fokus legat 

på de delar som berör kunskaper och mål i träningsskolan och vad syftet är med dessa kunskaper, 

om vissa syften/mål regelbundet förekommer så kan en diskurs identifieras.  Genom att studera 

det empiriska materialet för denna studie kan forskaren studera mönster och regelbundenheter 

                                                           
41 Quennerstedt (2006). s. 84 
42 Quennerstedt (2006). s. 64, 85 
43 Quennerstedt (2006). s. 67, 68 
44 Quennerstedt (2008). s. 91, 92 
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och därav identifiera en diskurs i läroplanerna.45 Den diskurs som identifierats kommer att 

preciseras senare i under rubriken ”Analys och resultat” samt under rubriken ”Jämförande och 

konklusion av analys resultat för Lsä 73 och Lgr 11”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Quennerstedt (2006). s. 81, 82 
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5. Syfte och frågeställning: 

5.1 Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om och hur mål/syfte med utbildningen i läroplanen 

för träningsskolans elever har förändrats från 1970-talet till 2000-talel. Syftet kan därav delas upp 

i två delar. Den första delen är att ta reda på vad som beskrivs som syfte/mål med utbildningen 

för eleverna i träningsskolan i läroplanen Lsä 73 och Lgr 11. Den andra delen är att ta reda på om 

en historisk förändring skett i innehållet av syftet/målet med skolgången i de två läroplanerna.  

5.2 Frågeställning: 

Vad beskriver de två olika läroplanerna för syfte/mål med skolgången för elever i träningsskolan? 

Finns det skillnader i innehållet för syftet/målet med skolgången i de två läroplanerna? 
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6. Metod: 

6.1 Val av metod: 

I detta arbete har diskursanalys av text använts för den empiriska studien av två kursplaner 

publicerade 1973 och 2011.  

Diskursanalys används då det är det återkommande eller regelbundna innehållet i syfte/mål 

beskrivningen med skolgången för elever i träningsskolan som är relevant för studien.   

Samt att studie ansluter sig till iden att texten/språket i dessa dokument skapar och bidrar till att 

forma den faktiska verkligheten.46 

   De kunskaper/färdigheter som läroplanerna syftar till att eleverna ska ta till efter avslutad 

utbildning har analyserats ingående. Detta för att identifiera om det finns regelbundenheter 

och/eller mönster i dessa kunskaper/färdigheter som strävar mot ett specifikt mål/syfte som 

eleverna ska ha tagit till sig efter avslutad utbildning.   För att identifiera en diskurs har det i 

studien inte enbart varit fokus på specifika ord utan även på olika mönster i materialet för att se 

bakomliggande innebörd.47 

  Ett klart mönster mot ett specifikt syfte/mål har identifierats i läroplanernas kunskaps- och 

färdighets beskrivningar. Dessa regelbundenheter och mönster i kunskaps- och färdighets 

beskrivningar har jag diskuterat i termer av en integreringsdiskurs. Den diskurs som jag har 

identifierat i läroplanerna i har namngetts för denna studie men regelbundenheten av innehållet i 

texten finns i texten oavsett studiens diskurs eller vad jag valt att kalla diskursen.48  

Integreringsdiskursen är både en utgångspunkt och ett grundläggande resultat och detta kommer 

att diskuteras utförligare under rubriken ”Analys och resultat” samt under rubriken ”Jämförande 

och konklusion av analys resultat för Lsä 73 och Lgr 11”. 

  Efter att de båda läroplanerna har analyserats och integreringsdiskursen har kunnat identifieras 

har innehållet eller de regelbundet förekommande kunskaper- och färdigheter som skall leda till 

utbildningens specifika mål/syfte som utgör diskursen analyserats. Detta för att besvara studiens 

andra frågeställning och se om det finns skillnader i innehållet för syftet/målet med skolgången i 

de två läroplanerna. Alltså om en historisk förändring av specifika kunskaper/färdigheter som 

eleven ska ta till sig för att uppfylla utbildningens mål/syfte lagts till eller tagits bort eller om de är 

desamma. Resultatet för denna jämförelse finns att läsa den sista rubriken ”Jämförande och 

konklusion av analys resultat för Lsä 73 och Lgr 11” i denna studie. 

                                                           
46 Quennerstedt (2008). s. 67, 68, 84, 103 
47 Quennerstedt (2008). s. 93, 94 
48 Quennerstedt (2006). s. 83 
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6.2 Beskrivning av källmaterialet: 

 

I denna studie har två läroplaner för grundsärskolan i Sverige analyserats. Läroplanen från 1973 

och 2011 har studerats. Att studiens analys börjar 1973 är på grund av att det var först med 1973 

års läroplan för särskolan som träningsskolan får ett eget avsnitt med egna riktlinjer, mål och 

syften.  Efter som det är syfte/mål med utbildningen för träningsskolans elever denna studie 

fokuserar på är 1973 ett lämpligt år att börja.  Att läroplanen från 2011 sedan har analyserats är 

för att se om en historisk förändring sket under de 38 år som passerat mellan den första och 

senaste läroplanen för träningsskolan. 

     Något specifikt för denna studies material är att det är styrdokument vars innehåll får stora 

konsekvenser för utformningen den verksamhet den riktar sig till. Vad som sägs i dessa 

dokument visar hur politiken ser på och beskriver eleven, funktionsnedsättning och syftet med 

dessa elevers skolgång. Dessa politiska styrdokument påverkar sedan hur skolan ser på sina elever 

och syftet med deras utbildning.  

6.3 Presenterande av källmaterial som analyserats: 

 

Läroplan för särskolan, Lsä 73. Allmän del. 

Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1973.  

 

Läroplan för grundsärskolan 2011. Lgr 11.  

Stockholm: Utbildningsdepartement, 20011 

6.4 Förtjänster och möjliga problem med valet av metod och av källmaterial: 

Att använda sig av diskursanalys är i detta arbete en relevant analysmetod för att besvara 

frågeställningarna. Att använda sig av diskursanalys har både för och nackdelar. En fördel är att 

med hjälp av diskursanalys har studiens empiriska material kunnat analyseras för att identifiera 

mönster i betydelsebildning kring de styrdokument som är av relevans för denna studie. 

Nackdelen med denna studie är att den enbart kan säga något om text i detta fall styrdokument 

och inte säger något om vilket genomslag dessa texter har och dess påverkan på den faktiska 

verksamheten. En annan nackdel är att de regelbundenheter och mönster som har identifierats i 

studien kan ha skiftat i mening och innebörd en del under 38 år som passerat sedan den första 

läroplanen för träningskolan utkom. Utryck och ord kan ha en annan innebörd idag än för 38 år 

sedan, detta är något som forskaren måste vara medveten om när denna studies analys 
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genomförs. Även det faktum att forskarens egna värderingar och hur denne uppfattar och tolkar 

texten kan färga resultatet. Detta är något som har funnits i åtanke när resultatet i denna studie 

sammanställdes. I denna studie presenteras ofta de ursprungliga formuleringarna såsom de 

framträder i källmaterialet. Detta görs för att ge en så transparent analys av studiens källmaterial 

som möjligt. 

    Diskursanalys kan även bli selektiv då en selektion görs av vad som analyseras utifrån studiens 

frågeställning. I studien har endast de delar som berör studiens frågeställning studerats och 

analyserats. Detta kanske inte ger läroplanen en rättvis analys. Diskursen i denna studie har 

identifierats just på grund av att regelbundenheter förekommande i texterna, men andra möjliga 

diskurser går att identifiera med en annan frågeställning. Utifrån denna studies frågeställning är 

den diskurs som identifierats den enda möjliga diskursen. 
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7. Analys och resultat: 

I analys- och resultat delen har följande upplägg valts.  

  Läroplanerna presenteras först i kronologisk ordning. I denna presentation ingår analys och en 

mindre resultatdel tillhörande den aktuella läroplanen. Efter att de två läroplanerna presenterats 

följer en jämförelse mellan de resultat som framkommer i detta kapitel.  Detta för att ge en 

transparent och lättöverskådlig presentation av studiens resultat.  

7.1 Analys: Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan: Allmän del: 

Efter som läroplanen innefattar hela särskolan och inte bara träningsskolan så har denna analys 

endast fokuserat på de delarna som uttalat berör alla elever och de delar som specifikt riktar sig 

till träningsskolans elever.  

   De regelbundenheter och mönster som presenteras här och återfinns i läroplanen har 

medverkat till att identifiera studiens första resultat det jag kallar integreringsdiskursen.  

   Läroplanen börjar med rubriken Mål och riktlinjer. Här skrivs det att syftet med undervisningen 

är att ge eleverna ”kunskaper och färdigheter som är av betydelse för deras situation i och utanför 

skolan och senare som vuxna, samt att i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling”.49 

   Efter som denna syftesbeskrivning är det första som möter läsaren bör detta syfte vara av stor 

vikt i läroplanen. Sedan kommer en annan formulering av syftet med utbildningen. Skolan ska 

enligt läroplanen i största möjliga mån hjälpa eleven att lära känna sig själv, utveckla sina olika 

egenskaper och hjälpa eleven att bilda sig en uppfattning om de uppgifter och krav som skola och 

samhället ställer på den enskilda eleven. Vidare skrivs det att undervisningen ska anpassas 

individuellt till varje enskild elevs förutsättningar, utbildningen ska stimulera personlig utveckling, 

eleven ska ges uppmuntran att uppskatta och själv skapa och ta del av konst, litteratur, musik och 

natur. Eleven ska även stimuleras i sin motoriska och fysiska utveckling. Sedan står det att 

föräldrar och eleven tillsammans ska sätta upp realistiska mål med utbildningen. Målens syfte skall 

vara yrkes- eller verkasamhetsorienterad och bör därför utformas efter elevens intressen.50  

   Undervisning skall kombinerat utföras i klass, grupp och enskilt efter elevens förutsättning. 

Men eleven bör även i ett tidigt skede tränas i att klara uppgifter på egen hand.51    

   Moderna medier för denna tid som film, tv och radio uppmuntras då läroplanen skriver att den 

planmässigt bör utnyttjas i undervisningen då dess användning ofta även förekommer utanför 

                                                           
49 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 6 

50 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 6, 7, 31 
51 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 7, 8, 24 
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skolan. Efter dessa formuleringar kommer ett stycke som fastställer att träningskolans utbildning 

”avser att föra fram eleverna till en god social funktionsduglighet”.52 

   Men denna funktionsduglighet är enligt läroplanen mer inriktad på färdighetsträning än 

teoretisk undervisning för träningskolans elever. Senare under rubriken ”Inskolningsperiod” 

kommer ett stycke där läroplanen säger att ”[e]n av skolans uppgifter bör vara att hjälpa eleven till 

frigörelse från den överbeskyddande miljö som det utvecklingsstörda barnet ofta lever i.”53 

  Denna överbeskyddande miljö som nämns tolkar jag som ett negativt rum, där eleven är isolerad 

och avskärmad från resten av samhället. Läroplanen syftar således till att befria eleven ur detta 

tillstånd. Ett annat stycke som kan kopplas till denna frigörelse kommer senare under rubriken 

”Undervisningsformer och arbetsätt” där det står att undervisning i stor utsträckning ska 

”bedrivas i verkliga situationer: i affären, på gatan, på posten, i banken osv.”54 

    Senare nämns även att eleven i undervisningen skall arbeta med mynt, livsförnödenheter, 

kläder och sådant som kan förekomma i vardagslivet. Att väva in till exempel studiebesök, 

friluftsverksamhet och lägerskolor för att stärka dessa kunskaper. Då eleverna under lägerskola till 

exempel kan få möjlighet att lära sig sörja för sin egen livsföring. Fridlufsverksamhet kan även 

medverka till att eleven kan fylla sin fritid med stimulerande aktivitet för att motverka en passiv 

tillvaro.55  

   Dessa aktiviteter kan användas då läroplanen fastslår att utbildningen bör anknyta till 

situationer som eleven kan möta i sitt vardagsliv utanför skolan. Då särskolans undervisning ”till 

största del innebär att lära eleverna att så bra som möjligt klara vardagliga rutiner.”56  

    Tidigare i analysen nämns att ett av skolans mål var att etablera mål i samråd med föräldrar och 

elev som sedan kunde appliceras på yrkes eller verksamhetsträning.57 Nu kommer rubriken 

Studie-, yrkes- och verksamhetsorientering, där det skrivs att verksamhetsorientering är avsedd 

för träningsskolans elever. Verksamhetsorientering innebär enligt läroplanen att eleven ges 

möjlighet att under längre eller kortare perioder ingår i verksamhet som hen kan ingå i som 

vuxen. Verksamhetsorientering fokuserar på sådana yrken och arbetsuppgifter som kan komma 

att bli elevens arbetsuppgifter efter skolan. Vad som är möjliga yrken eller arbetsuppgifter ska 

eleven tillsammans med läraren, föräldrar, arbetsmarknadsmyndighet och näringsliv komma fram 

till. När eleven sedan bedöms vara färdigutbildad och ska lämna särskolan bör skolan medverka 

till att någon form av anställning ordnas för eleven. Skolan skall även efter avslutad utbildning 

                                                           
52 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 8 
53 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 17 
54 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 23 
55 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 24, 26, 27 
56 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 23 
57 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 6, 7 
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fortsätta med en aktiv efterkontakt med eleven. Frekvens och tidsaspekten av denna efterkontakt 

bestäms efter elevens behov av kontakten. Men skolan bör även framhålla eleverna och dess 

anhörigas möjligheter att i fortsättningen ta kontakt med arbetsförmedlingen.58  

   Efter Verksamhetsorientering kommer läroplanen in på rubriken Special moment med 

underrubrikerna Miljövårdsfrågor, Trafikregler, Alkohol, tobak och narkotika, Samlevnadsfrågor- 

och sexualfrågor, Lag och rätt och Kost- och motionsfrågor. Under miljövårdsfrågorna kan 

utläsas att eleven ska få vissa elementära kunskaper om naturvetenskap och samhällsvetenskap. 

Detta med syftet att eleven får ett vidare engagemang för en aktiv vård av naturen och medverka 

till att hejda miljöförstörelsen.59Trafikundervisningen har till syfte att utifrån en gångtrafikant och 

cyklists perspektiv utveckla elevens färdigheter för att med självsäkerhet och säkerhet fungera i 

olika trafiksituationer. Alkohol-tobak- och narkotika undervisningen syftar till att lära elever helt 

att avstå från alkohol, tobak och narkotika under uppväxtåren, i arbetslivet och i trafiken. 

Eleverna bör även lära sig att narkotika är olagligt. Men undervisningen ska utgå utifrån vilken 

fakta eleven kan vara i behov av och vilket intresse eleven uppvisar. I Samlevnads- och 

sexualfrågor ska skolan ta hänsyn för den enskilda elevens speciella behov. Men skolan ska lära 

eleverna om olika etiska uppfattningar om positiva och negativa sidor för sexuella frågor. Eleven 

ska lära sig om respekt, människans egenvärde och likaberättigande. Skolan ska hos eleverna 

grundlägga vanor, attityder och värderingar som kan vara av betydelse för elevens personliga 

utveckling och möjlighet till samlevnad. Sedan kommer underrubriken Lag och rätt. Under denna 

rubrik kan utläsas att eleven ska få en positiv syn till samhällets ordningsmakt och att polisen är 

någon de kan vända sig till för att få hjälp. Eleven ska förstå innebörden av begrepp som rättvisa, 

ärlighet, hänsyn och tolerans och om konsekvenser av brott mot lagar. Eleven ska förstå att alla i 

ett samhälle måste ställa upp på gemensamma regler för att fungera. Skolan bör även ha 

gemensam regel principer som eleverna accepterar och själva i så stor utsträckning som möjligt är 

med och utformar. Under rubriken Speciella moment har vi underrubriken Kost-och 

motionsfrågor. Här beskrivs att eleven ska få kunskap om sambandet mellan kost, fysisk aktivitet 

och hälsa. Skolan ska stimulera eleven till fysisk aktivitet i alla ämnen, under raster, under fritid 

och i hemmet.60 

   Efter rubriken Speciella moment kommer direktiv och arbetsätt angående elever med specifika 

behov eller svårigheter som gör att de inte kan delta i någon av särskolans ordinarie inriktningar. 

Dessa elever kan efter en tid av specialinsattser placeras inom den för eleven lämplig inriktning så 

dessa direktiv riktar sig inte primärt mot träningskolan. I dessa direktiv ingår en övergripande 

                                                           
58 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 31-33 
59 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 36 
60 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 36-40 



24 
 

syftes/mål beskrivning om att eleven senare efter att specialåtgärden gett avseddeffekt ska ingå i 

den ordinarie undervisningen inom någon av särskolans inriktningar.61 

    Efter delarna om special åtgärder kommer rubriken Samverkan. Underrubriker till Samverkan 

rubriken med relevans för denna uppsats är Skola-hem, Skola-samhälle och Elevråd. Här är det 

mest direktiv för verksamheten som beskrivs.62 

    De mål/syften för eleven som framkommer är upprepningar som tagits upp i tidigare delar. 

Kunskaper som att rusta eleven för framtiden, kunskap om samhällets olika sociala situationer 

efter elevens förmåga för att frigöra barnet från beroende i vardagliga situationer och att eleven i 

största möjliga mån når självständighet och social anpassning.63  

   Sedan kommer rubriken Elevernas fritidsverksamhet där det framställs att skolan ska göra 

eleven uppmärksam på möjliga fritidsaktiviteter som finns. Skolans uppmuntran till 

fritidsaktivetet görs för att eleverna ska få en meningsfull sysselsättning under fritiden och 

komma i kontakt med andra människor med samma intressen.64 

  Därefter kommer läroplanen in på timplaner. Om träningskolans skrivs att inget ämne får 

uteslutas men nedsättning av undervisningstid får förekomma efter samråd med elevkonferens. 

Undervisning i följande ämnen ska bedrivas Praktiskt: arbete som i första hand avser skapande 

verksamheter och Hemkunskap, sedan har vi även Orienteringsämnen, Musik, Svenska och 

Matematik med extra fokus på Svenska.65 

    Efter timplanen kommer kursplanen. I kursplanen för träningsskolan finns mycket att läsa ut 

kopplat till mål/syfte med elevens utbildning. I Svenska står att undervisningens syfte är att ge 

eleven ökad förutsättning till personlig utveckling. Detta ska uppnås genom språklig kontakt och 

språklig träning för att klara vardagssituationer samt att rusta eleven för att klara sig som vuxen i 

gemenskap med andra människor. För att uppnå dessa mål ska eleven undervisas i Kontakt, 

Kommunikation, Talstimulering, Identitetsuppfattning, Auditiv perceptionsträning, Tids- och 

rumsuppfattning, Språklig och muntlig framställning, Läsning och Skrivning. 

    Matematikundervisningen har som syfte ge eleven de kunskaper och färdigheter som krävs i 

elevens dagliga liv. För att uppnå detta mål ska eleven undervisas i Storleks- och 

dimensionsuppfattning, Utryck för position, Mängder och naturliga tal, Siffror som symboler för 

tal, Addition och subtraktion inom talområdet 0-10, Penningräkning, Klockan, Vägning, mätning 

av längd och volym. 

                                                           
61 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 41-68 
62 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 69-75 
63 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 69, 71, 72, 75 
64 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 85, 86 
65 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 104, 105 
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  I Orienteringsämnena är målet att utveckla elevens identitet samt få kännedom om den 

omgivande verkligheten och samhället hen möter i vardagslivet. För att uppnå detta mål ska 

eleven undervisas i del ämnena Religions orientering, Att vara tillsammans, Hembygdsorientering, 

Samhällsorientering och i del ämnet Viss orientering om länder och folk. I Religionsorientering 

står att eleven ska få kunskap om vissa delar av Jesus liv, den svenska kyrkan, andra kristna 

samfund och andra religioner i föregående punkters aktuella samanhang. I delämnet Att vara 

tillsammans är syftet att främja elevernas personliga utveckling och förstå något om samlevnaden 

mellan människor. Hembygdsorienteringen har som syfte att eleven blir förtrogen med sin 

närmaste omgivning och får ett väckt intresse och respekt för djur och natur. De två sista 

delämnena Samhällsorientering och Viss orientering om länder och folk syftar till att anpassa och 

orientera eleven till samhället och att ge eleven någon kännedom om miljöer utanför det egna 

samhället.66  

   I ämnet Sinnesträning är målet att vidga elevens föreställningsvärld genom att uppleva, 

benämna egenskaper och organisera föremål, personer och händelser i vardagslivet.  

   I ämnet ADL-träning är målet att öva upp elevens förmåga att fungera i närmiljö och samhälle, 

göra eleven medveten om sig själv och sina behov och träna eleven så att hen som vuxen efter 

sina förutsättningar kan klara boende, arbete och fritid. 

    I ämnet Praktiskt arbete är målet att utveckla elevens finmotorik, att med olika verktyg 

ändamålsenligt skapa med olika tekniker och material och att öva elevens färdighet i att på ett 

systematiskt sätt utföra delmoment i ett större arbete.67 

 Målen för ämnet gymnastik är följande: bidra till allsidig utvekling, utveckla styrka, kondition, 

rytmiskt rörelsesätt, hjälpsamhet och samarbetsförmåga. Vidare står det att eleven ska förstå 

kroppens funktion och vård i samband med fysisk aktivitet och utveckla intresse och färdigeter i 

efter elevens förmåga lämplig idrott. 

Sist i kursplanen har vi ämnet musik där följande mål kan läsas: eleven ska i grupp och enskilt få 

praktisk erfarenhet i sång och instrument, stimuleras till skapande musikalisk verksamhet och få 

kontakt med musiklivet i skolan och i samhället. 

7.2 Resultat: Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan: Allmän del: 

 

Integreringsdiskursen blir tydlig efter ovanstående analys av syftes/mål beskrivningen med 

elevens utbildning i Lsä 73. Intressanta är att det redan tidigt i läroplanen presenteras vad som 

kan kallas ett huvud mål/syfte för eleven enligt läroplanen. Hur detta huvud mål/syfte ska 

                                                           
66 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 119 
67 Lsä 73. (1973). Läroplan för särskolan. s. 120 
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uppnås preciseras senare genom upprepningar kopplat till detta i läroplanen. Huvud målet/ syftet 

med utbildningen är att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att så självständigt som möjligt 

klara sig utanför skolan och även senare i vuxenlivet. Träningsskolans förlängda syfte är därmed 

att integrera eleverna i samhället. 

  Eleven ska få en klar bild av vilka krav samhället ställer på sina medborgare och detta leder även 

in på nästa punkt. Läroplanen tar upprepande gånger upp att eleven ska eftersträva att kunna 

utföra någon form av yrke/arbetsuppgift efter skolan. Denna yrkes eller arbetsuppgift ska vara 

utformad efter elevens förmåga men detta är för mig helt klart att eleven ska tillföra något till 

samhället genom att arbeta. När det gäller arbete tas även dessa delar upp i ämnet Praktiskt 

arbete. I ämnet praktiskt arbete ingår målet att med verktyg ändamålsenligt skapa och på ett 

systematiskt sätt utföra delmoment i ett större arbete, kunskaper som ännu en gång visar att det 

är tänkt att eleven ska arbeta. När det kommer till arbete ses detta även i de delar som syftar till 

social funktionsduglighet. Då till exempel sociala koder och kommunikations kunskaper blir 

viktiga för att kunna arbeta.  

   Denna sociala funktionsduglighet leder in på nästa del som handlar om att få en deltagande och 

givande fritid genom att uppskatta natur, idrott, kulturliv och så vidare. Även om ett arbete 

hjälper mot isolering vill skolan även att eleverna ska få en givande fritid. Trafikundervisning, 

fysiska och motoriska träningen, och utbildning knutet till vardagliga situationer och vardagliga 

föremål ska vidare upphäva en eventuell isolering så eleven känner sig fri att röra sig fritt och 

utföra vardagssysslor. Läroplanens syften/mål för elevens utbildning kan sammanfattas på 

följande sätt: eleven ska kunna utföra något slags arbete, ha en för eleven en stimulerande fritid 

och kunna fungera i vardagen med allt vad det kan innebära. Allt detta så eleven blir en så 

naturlig del i samhället som möjligt dels genom att eleven deltar i samhället men även att deras 

handikapp inte uppfattas av samhället som något allt för avvikande. Eleven ska efter förmåga 

vara en i största mån självständig och fungerande del i samhället. Efter elevens individuella 

förutsättningar ska denne i största möjliga mån själv kunna klara boende, arbete och fritid. 

Regelbundenheterna som benämns ovan gör integreringsdiskursen tydlig i Lsä 73. 

7.3 Analys: Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011: 

Läroplanens första elva sidor innefattar allmänna formuleringar om skolans värdegrund och 

uppdrag. Då dessa formuleringar är exakt desamma som för den ordinarie grundskolans 

läroplan68  kommer denna text inte att analyseras då den inte specifikt riktar sig till träningsskolan. 

Att analysera denna text skulle snarare ses som missvisande för denna studies frågeställningar, då 

                                                           
68 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.s. 1-11 
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det är vad läroplanen beskriver för syfte/mål med skolgången för elever i träningsskolan som är 

studiens fokus.  

    Efter rubrikerna kring skolans värdegrund och uppdrag kommer rubriken Övergripande mål 

och riktlinjer. Dessa övergripande mål och riktlinjer riktar sig i första hand till grundsärskolans 

elever.69 Efter som träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan för de elever som inte 

”kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen”70 utan istället för enskilda ämnen 

läser fem egna ämnesområden som är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.71  

   På grund av nyss nämnda anledningar kommer även de övergripande målen och riktlinjerna i 

läroplanen inte att analyseras då de inte uttalat vänder sig till träningsskolan utan till 

grundsärskolans elever.  

   Istället är det följande efterkommande regelbundenheter och mönster som återfinns i 

läroplanen som gör att integreringsdiskursen även kan identifiera i Lgr 11. 

   Efter rubriken Övergripande mål och riktlinjer i läroplanen kommer en rubrik av relevans för 

denna studie. Rubriken lyder ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundsärskola, inriktning träningsskola”.72 Under denna rubrik står följande.  

 

”• kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt, 

• kan använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet, 

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, 

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga, 

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och kan formulera egna ståndpunkter, 

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter, 

• har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska 

värderingar i skolan och i samhället, 

• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön 

och samhället, 

• kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans 

samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och 

                                                           
69 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 12 
70 http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-

utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432 
71 http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-
utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432 
72 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 14 

http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
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• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande.”73 

 

Här går det att läsa ut mycket kopplat till en av studiens frågeställning vad de två olika 

läroplanerna beskriver för syfte/mål med skolgången för elever i träningsskolan. En elev vid 

träningsskolan skall alltså efter avslutad utbildning göra sig förstådd i tal och använda detta för 

kritiskt tänkande och utformande av ståndpunkter, använda vardagsmatematik, studera vidare i 

samhällsliv och vardagsliv, lösa problem, arbeta självständigt och i samarbete, kunna samspela 

med människor utifrån kunskap om olikhet/likheter, få tillit till sin egen förmåga, ha kunskap om 

samhällets lagar och normer, få kunskap om miljö/hållbar utveckling, medverka och ta del i 

kultur samt att använda modern teknik. Allt detta är alltså sådant eleven skall behärska efter 

avslutad skolgång.74 

   Senare i läroplanen under rubrikerna Skolan och omvärlden och Bedömning och betyg som är 

riktat till alla elever alltså inte specifikt träningskolans elever men efter som texten lyder ”Skolans 

mål är att varje elev”75 så tas även dessa delar med. Eleven ska kunna granska och ta ställning i 

olika frågor gällande den egna framtiden, få inblick i arbets-, förenings-, och kulturliv, få inblick i 

möjlig fortsatt utbildning, utveckla ett större ansvar för sina studier och förmåga att bedöma sina 

egna resultat och andras bedömning av dessa.76 

   Senare kommer i läroplanen mer ingående beskrivningar av de olika ämnesområdena i 

träningsskolan.77 I dessa beskrivningar repeteras ännu en gång de ovanstående färdigheterna. Här 

preciseras även färdigheterna och hur lärarna kan arbeta med dem i ämnena Estetisk verksamhet, 

Kommunikation, Motorik, Vardagsaktivitet och Verklighetsuppfattning. En viktig detalj att belysa 

är dock att alla färdigheter eller kunskapskrav enligt läroplanen ska anpassas efter elevens 

förutsättningar vilket poängteras i texten för alla de olika ämnena. I ämnet Estetisk verksamhet 

framkommer det att eleverna efter avslutad skolgång genom till exempel musik, drama, dans och 

bild ska ha utvecklat följande färdigeter. Eleven ska genom estetisk utrycksform stimuleras till att 

kommunisera budskap, uppfatta budskap och även stimuleras till att delta i samhällets kulturella 

utbud.78  

                                                           
73 Lgr 11.(2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s.14-15 
74  Lgr 11.(2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s.14-15 
75 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 17 
76 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 17, 18 
77 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 143-164 
78 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 143 
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  I ämnet Kommunikation ska eleverna utveckla sitt samspel med andra, utveckla sitt eget språk, 

öka tilltro till sin egen förmåga att påverka sin situation, kommunicera med tydlig avsikt i olika 

samanhang och med olika kommunikationsmedel samt hur man söker information.79  

   I ämnet Motorik ska eleverna utveckla allsidig rörelseförmåga, fysisk aktivitet, kunskap om 

rörelse, hälsa och livsstil, utveckla samarbetsförmåga och respekt för andra, utveckla förmåga att 

vistas i utomhusmiljöer, klädval efter väderlek, samtala om idrott, hälsa och livsstil, förstå vikten 

av personlig hygien.80  

   I ämnet Vardagsaktivitet skall eleverna utveckla vardagliga mönster och rutiner, ta initiativ, 

planera och genomföra situationer i hemmamiljö, få kunskap om närmiljö, rumsmedvetenhet, 

historia, religion, livsfrågor, demokratiska processer, olika yrken och verksamheter som finns i 

samhället, geografiska platser, olika servisfunktioner som finns tillgängliga för eleven samt kultur 

och fritids aktiviteter i elevens närområde.81  

   I ämnet Verklighetsuppfattning skall eleverna få kunskap om sambandet människan och natur, 

vardaglig matematisk förmåga, naturvetenskapliga företeelser och teknik, kunskap i att ordna sina 

erfarenheter efter tid, rum, kvalitet och kvantitet, förutsättning att tolka, beskriva och påverka sin 

verklighet, utveckla förståelse för den egna och andras handlingar, handlingars naturpåverkan, 

människans pubertet, sexualitet och reproduktion, kunskap om tid, väderlek och årstider samt 

använda och tolka ord och symboler från vardagslivet.82 

7.4 Resultat: Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011: 

 

Integreringsdiskursen blir även här tydlig efter ovanstående analys av syftes/mål beskrivningen 

med elevens utbildning i Lgr 11. 

  Följande regelbundenheter är extra intressanta: - Att studera vidare i samhällsliv och vardagsliv 

bör förstås som att det inte nödvändigtvis är tal om vidare studier inom utbildningsväsendet i 

klassisk mening, till exempel på högskola eller universitet. Det är snarare tal om vidareutveckling, 

att eleven skall fortsätta utveckla kunskaper hen fått i skolan även efter avlutad utbildning. Eleven 

skall ha de grundläggande verktygen för att bli mer självständig i vardagslivet samt att få kunskap 

om samhället för att kunna integrera i största möjliga mån i samhället och inte känna sig 

begränsad eller isolerad. Detsamma kan sägas om punkterna som talar om att inneha 

kommunicerande språk, formulera egna ståndpunkter, förstå lagar och normer, ta del av kultur, 

                                                           
79 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 147 
80 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011.s. 151, 153 
81 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011 .s. 155 
82 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011 .s. 160-164 
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kunna samspela med andra och ta del av modern teknik. Allt detta syftar till att eleven ska bli så 

självständig som möjligt för att känna en frihet i sin tillvaro. 

   Eleven kanske inte nödvändigtvis skall ut i arbete eller ha ett helt eget boende då inte det inte 

går att läsa ut något tydligt sådant syfte i texten. I analysen togs rubrikerna Skolan och omvärlden 

upp som riktar sig till alla elever alltså inte specifikt träningskolans elever. Där står att alla elever 

ska få inblick i arbets-, förenings-, och kulturliv.83 Vidare står senare i ämnet Vardagsaktivitet att 

just träningsskolana elever ska få kunskap om olika yrken och verksamheter som finns i 

samhället.84  

  Här säger läroplanen inte att träningskolans elever ska ut i arbete eller utföra någon slags 

arbetsuppgift. Utan enbart att träningsskolans elever ska få kunskap om olika yrken och 

verksamheter som finns i samhället. Vilket inte innebär att eleven ska ut i någon slags arbetsform. 

En tydlig formulering att eleven ska ut i arbete eller inneha eget boende finns inte. 

   Eleven skall få en viss förståelse för vardagliga aktiviteter som skulle kunna leda till att eleven 

kan fungera i ett eget boende eller i alla fall vara aktivt deltagande i vardagliga sysslor på 

gruppboendet. Så klart blir att eleven skall med ovanstående formuleringar i alla fall vara så 

självständig och fri som möjligt i sin egen vardag. Att eleven skall känna sig fri och inte låst i sin 

vardagliga situation på grund av oförståelse till vad som händer runt omkring hen eller oförmåga 

att få fram sin vilja. Detta för att i största möjliga mån förstå sin samtid, delta i den och vara en 

aktiv del i samhället. Regelbundenheterna som benämns ovan gör även integreringsdiskursen 

tydlig i Lgr 11. 
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8. Jämförande och konklusion av analys resultat för Lsä 73 och Lgr 11: 

 

När det kommer till de båda läroplanerna och de mål/syfte för elevernas utbildning som kan 

utläsas är de lika varandra.  På grund av regelbundenheter och mönstren kan det jag kallat för 

integreringsdiskursen identifieras i båda läroplanerna. Vissa skillnader i språk och val av 

formuleringar förekommer men mål/syfte med elevens utbildning som läroplanerna utrycker är i 

stor utsträckning densamma. Det blir klart att läroplanerna vill att eleven efter avslutad skolgång i 

träningsskolan blir en integrerad aktiv del i samhället där eleverna är så självständiga och trygga 

som möjligt för att känna en frihet i sin tillvaro.  

   Resultatet, att läroplanerna innehåller en integreringsdiskurs stärks även av den tidigare 

forskningen. Fast den tidigare forskningen undersökt den praktiska verksamheten, utgår denna 

verksamhet från styrdokumenten. Integreringsdiskursen som identifieras i Lgr 11 kan även ses i 

verksamheten enligt den tidigare forskningen. Berthén fastslår i sin doktorsavhandling att 

målfokusen för utbildningen i träningskolan ligger på att förbereda eleven för delaktighet i 

samhället och fungerande vardagsliv i vuxen ålder85 Medan målet i utbildningen enligt Frivold är 

ett gott liv, ökad livskvalitet och trygghet som ska leda till att eleverna klara av sammanhang och 

miljöer även utanför skolan. 

   Den gemensamma integreringsdiskursen för syftet/målet med utbildningen som har identifieras 

är möjligen inte så förvånande då en relativt oförändrad handikapspolitik har bedrivits under den 

tid som passerat mellan läroplanerna. Denna relativt oförändrade handikappspolitik stärks och 

presenterades i den tidigare forskning som presenterats i denna studie under rubriken ”Tidigare 

forskning- Historisk bakgrund”. Enligt den forskningen har handikappspolitiken varit snarlik 

sedan 1960 talet fram till idag. De mål som formulerades och eftersträvades under 1960 talet var 

integrering och normalisering. Integrerings och normaliserings politiken var sedan desamma 

under 1980 och 1990 talet. Ledorden idag är ökad möjlighet till normala livsvillkor och en 

integrering i lokalsamhället och ett ökat samhällsdeltagande.86 Handikapspolitikens formuleringar 

kan ha förändrats men dess innebörd, innehåll och dess avtryck i läroplanerna är lika. Det som 

däremot skiljer innehållet i integreringsdiskursen i läroplanerna åt är fokuseringen på arbete i Lsä 

73 som inte återfinns i Lgr 11. I Lsä 73 läggs fokus på att eleven ska kunna delta i någon form av 

arbete eller arbetsuppgift efter avslutad skolgång. Medan det i Lgr 11 inte finns något sådant 

mönster i syftet/målet för träningskolans elevers utbildning. Följande formulering finns i Lgr 11 

” kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”.87Men denna 
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87 Lgr 11. (2011). Läroplan för grundsärskolan 2011. s. 14 
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formulering står under rubriken Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundsärskola vilket inte inräknar träningsskolans elever då grundsär är en egen inriktning som 

inte innefattar träningsskolan. Det är extra tydligt att fortsatt utbildning och yrkesinriktning inte 

gäller träningsskolan då rubriken efter ovan nämnda rubrik i Lgr 11 är Skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundsärskola, inriktning träningsskola. Till denna rubrik för 

träningsskolan följer även en lista på kunskaper som tidigare har citerats i analys delen för Lgr 11 

och där nämns ingenting om arbete för träningsskolans elever. 

    När det kommer till träningsskolans elever, yrken och arbetsliv finns dock vissa formuleringar 

kopplat till detta som togs upp i analysen och resultatet av Lgr 11. I analysen presenteras 

rubrikerna Skolan och omvärlden som riktar sig till alla elever alltså inte specifikt träningskolans 

elever står att alla elever ska få inblick i arbets-, förenings-, och kulturliv.88 Sedan står det även i 

ämnet Vardagsaktivitet att träningsskolans elever ska få kunskap om olika yrken och 

verksamheter som finns i samhället.89 Arbete nämn i syfte/mål formuleringar gällande 

träningsskolan men eleverna ska bara få inblick/kunskap om olika yrken som finns. 

   Här skiljer sig syfte/mål med avslutad utbildning i läroplanerna åt någon. Varför fokus på att 

eleven ska kunna arbeta eller utföra någon slags arbetsuppgift som finns i Lsä 73 inte finns i Lgr 

11 lämnas i denna studie obesvarad. Klart blir att 1973 ansågs att syftet/målet med utbildningen 

var deltagande i samhället men att även något slag av yrke eller arbetsuppgift ingick i denna 

samhällsintegrering medan så inte är fallet idag.  

Annars är diskursen för syfte/mål med träningskolans elevers utbildning densamma 2011 som 

1973. 

   För att slutligen sammanfatta detta arbete och förtydliga resultatet till studiens frågeställningar - 

vad beskriver de två olika läroplanerna för syfte/mål med skolgången för elever i träningsskolan? 

- och - finns det skillnader i innehållet för syftet/målet med skolgången i de två läroplanerna?- har 

jag följande att säga.  

 Svaret på studiens första frågeställning - vad beskriver de två olika läroplanerna för syfte/mål 

med skolgången för elever i träningsskolan? – är följande: - 

 Båda läroplanerna säger genom sin regelbundenhet i syfte/mål för utbildningen som har 

identifierats, att träningsskolans elever efter avslutad utbildning ska bli en integrerad aktiv del i 

samhället. Samt att eleverna skall vara så självständig och trygga som möjligt för att känna en 

frihet i sin tillvaro. Dessa bakom liggande formuleringar återkommer, vilket gör det möjligt att 

identifiera integreringsdiskursen i båda läroplanerna.  
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  Svaret på den andra frågeställningen - finns det skillnader i innehållet för syftet/målet med 

skolgången i de två läroplanerna? - är följande: - 

  Den enda märkbara skillnaden är att Lsä 73 förespråkade att eleven skulle utföra ett arbete eller 

arbetsuppgift efter avslutad utbildning. Medan något sådant syfte/mål med utbildningen inte 

kunde identifieras i Lgr 11.  

En historisk förändring går alltså att utläsa. Under 1970-talet skulle eleven dels integreras i 

samhället men även tillföra till samhället genom någon slags arbete. Under 2000-talet är istället 

fokusen helt inriktad på integreringen i samhället. 
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http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
http://www.skolverket.se/skolformer/karta-over-utbildningssystemet/grundskoleutbildning/2.3359/vad-ar-grundsarskola-1.190432
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