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SAMMANFATTNING 
 
 
Att behärska två språk och två länders syn på pedagogik är en bra förutsättning om man vill 
undersöka och jämföra dessa två länders syn på barn med funktionsnedsättning. Syftet med 
föreliggande uppsats är därmed att belysa hur skolans styrdokument i Sverige och i Ungern 
formulerar och beskriver barn med funktionsnedsättning. En del av syftet är också att finna 
likheter och skillnader mellan det svenska och det ungerska styrdokumentet. 
Som material till ändamålet används den nya svenska Skollagen (2010) och den ungerska 
Utbildningslagen (1993). Analysen genomfördes med analysverktyget diskursanalys där jag 
har analyserat språket som beskriver barn med funktionsnedsättning. 
Resultaten visar att båda skollagarna har en tydlig koppling till de gällande internationella 
dokumenten där allas lika värde poängteras. Den svenska Skollagen har dessutom en 
relationell och deltagande syn på funktionsnedsättning medan den ungerska Utbildningslagen, 
som är 17 år äldre än den svenska lagen, betonar en kompensatorisk och individinriktad syn. 
 
 
Nyckelord: diskursanalys, funktionsnedsättning, inkludering 
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1. INLEDNING 
 
Något av det första som jag lade märke till när jag, för drygt 20 år sedan, kom till Sverige, var 
att det fanns fler `handikappade` barn här än i Ungern. Sedan dess har Sverige blivit mitt hem, 
jag har lärt mig språket, har fått vänner och jobb här. Nu vet jag att det inte är antalet 
`handikappade` barn som är fler i Sverige, utan att det är synen på funktionsnedsättningen 
som är annorlunda här än det var i Ungern, åtminstone på den tiden som jag bodde där.  
Jag har också lärt mig att allting inte är vad det verkar vara och att man inte ska bedöma ett 
land efter ett första intryck, man måste också lära känna systemet och de bakgrundsfaktorer 
som påverkar det. Genom att jag har bekantat mig med och studerat utbildningspolitiken och 
skolsystemet i Sverige, fick jag en fördjupad bild av det svenska utbildningssystemet.  
Både Sverige och Ungern har demokratisk styrning som även jag väljer som utgångsläge till 
mitt arbete. Ett samhälle som kännetecknas av demokrati som livsform, karakteriseras av 
värden som jämlikhet och frihet, medkänsla, solidaritet, tolerans, tillit och ömsesidig respekt 
(Nationalencyklopedi 2010). Enligt denna uppfattning bygger demokrati på att alla människor 
har lika värde trots olika förutsättningar och möjligheter. De mänskliga rättigheterna är 
uttryckta internationellt i accepterade och bindande dokument. Med detta som bakgrund 
kommer jag att närmare undersöka hur de internationella dokumenten kommer till uttryck i 
Sveriges och Ungerns styrdokument när det gäller skolan. Jag kommer även att ta reda på hur 
skollagen i två demokratiska länder skildrar elever med funktionsnedsättning och ambitionen 
att stimulera inkludering (Persson 2001).   

Mitt forskningsområde är specialpedagogik och inom fältet koncentrerar jag mig på hur 
skollagen i respektive land beskriver sin syn på inkludering av elever med svårigheter. 
Eftersom Sveriges och Ungerns demokratiseringsprocesser har sett olika ut finns det en poäng 
med att studera hur Sveriges och Ungerns ledande styrdokument beskriver elever med 
funktionsnedsättning.  
 
 

1.1 Uppsatsens disposition 
 
Studien består av tre huvuddelar: bakgrund, analysresultat och diskussion. I bakgrunden 
kommer jag att titta tillbaka på hur den svenska och ungerska specialpedagogiken utvecklades 
ur de idag rådande styrdokumentens synvinkel. Jag kommer även att redogöra för de 
viktigaste internationella styrdokument som är relevanta för den här forskningen därför att de 
sätter sin prägel på det nationella styrdokumentet. Vidare kommer jag att ta upp några 
intressanta, nya forskningsresultat som jag bedömer som relevanta för den här studien. Jag 
kommer att redogöra för hur urvalet till forskningen har gjorts, samt hur det insamlade 
materialet bearbetats. För ändamålet har jag valt diskursanalys där jag kommer att ha fokus på 
språket för att fånga intressanta aspekter på hur det politiska uppdraget gestaltas. Metoden 
kommer jag att beskriva i uppsatsens metoddel. Jag kommer även att diskutera validitet, 
generalisering och relaterbarhet. I analysdelen kommer jag att resonera kring materialet som 
jag har fått fram under undersökningen. Avsnittet är indelat enligt uppsatsens frågeställningar 
i följande delar: Först analyserar jag funktionsnedsättning i den svenska Skollagen och sedan i 
den ungerska Utbildningslagen. Sedan följer en analys av skolans förhållningssätt gentemot 
barn med funktionsnedsättning i den svenska Skollagen och i den ungerska Utbildningslagen. 
Efter varje analys följer en kort sammanfattning. Slutligen sammanfattas och diskuteras 
undersökningen, utifrån teorier och den empiriska bakgrunden.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien är att diskursanalytiskt undersöka och jämföra hur texten i den svenska 
Skollagen 2010 och i den ungerska Utbildningslagen 1993 formulerar och beskriver barn med 
funktionsnedsättning för att därigenom bidra till forskning inom specialpedagogik som rör 
inkludering. 
Jag vill veta: 
 

• Hur beskrivs barn med funktionsnedsättning i den svenska Skollagen (2010)? 

• Hur beskrivs barn med funktionsnedsättning i den ungerska Utbildningslagen (1993)? 

• Hur beskrivs den svenska skolans förhållningssätt gentemot barn med 
funktionsnedsättning i den svenska Skollagen (2010)? 

• Hur beskrivs den ungerska skolans förhållningssätt gentemot barn med 
funktionsnedsättning i den ungerska Utbildningslagen (1993)? 

• Hur förhåller sig den svenska Skollagen (2010) och den ungerska Utbildningslagen 
(1993) till internationella dokument rörande barnets funktionsnedsättning? 

 
• Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan de olika ländernas 

styrdokument? 
 
 
 

3. BAKGRUND 
 
 
Bengt Persson påstår att ”Skolan är Sveriges största arbetsplats”, och hävdar vidare att av alla 
samhällsinstitutioner är det skolan som påverkar samhället mest (Persson 2001 s. 13). Men i 
ett historiskt perspektiv har det inte alltid varit så. Det har inte alltid varit så att alla fick gå i 
skolan, och det har heller inte alltid varit så att alla hade rätt till likvärdig utbildning. I nästa 
del av studien skisserar jag den svenska och ungerska specialpedagogikens framväxt ur ett 
historiskt perspektiv, med hänsyn till den härskande politiska ideologin. Jag kommer att ha 
fokus på det specialpedagogiska fältet, med avseende på barn som bedöms vara annorlunda. 
 
 

3.1. Specialpedagogik i Sverige och i Ungern ur ett historiskt 
perspektiv 
 
I följande avsnitt kommer jag att närmare undersöka hur skolans förhållningssätt gentemot 
barn med funktionsnedsättning har sett ut från ett historiskt perspektiv både i Sverige och i 
Ungern. Det gör jag därför att skolutvecklingen och den samhälliga förändringen ofta sker 
parallellt med varandra (Brodin & Lindstrand 2010). Därför att ”den samhällssyn som präglar 
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och strukturerar barns villkor är avgörande för de förutsättningar som barn växer upp i”, 
hävdar författarna ( Brodin & Lindstrand 2010 s. 59).  

Den historiska bakgrunden har följande struktur: först beskriver jag det politiska läget 
under 1800-talet både i Sverige och i Ungern. Motivet till denna genomgång är att Sverige 
och Ungern har olika historisk bakgrund och därför ser också skolutvecklingen olika ut. 
Sedan redovisar jag hur utbildningen har utvecklats i relation till funktionsnedsättning, först i 
Sverige, och sedan i Ungern. Därefter berättar jag utifrån de aktuella styrdokumenten om 
utbildningen i Sverige och Ungern. Till sist följer en kort sammanfattning. 
 
 

3.1.1 Det politiska läget under 1800-talet 
 
År 1800 medförde stora förändringar i den svenska historien. Inom det gamla traditionella 
jordbruket började man använda avancerade redskap. Kravet på bättre verktyg ledde till att 
industrin började utvecklas. Sverige började omvandlas från ett jordbruksland till ett 
industriland, från ett fattigt samhälle till ett välfärdssamhälle. Förändringen hade till följd dels 
att arbetslösheten ökade och många människor var tvungna att utvandra från Sverige, dels att 
folkrörelser och partiväsendet utvecklades och förstärktes. En mängd liberala reformer 
genomfördes och bland dessa var införandet av folkskolan år 1842 (Hadenius, Nilsson & 
Åselius 1996).  

Till skillnad från Sverige är Ungern ett centraleuropeiskt land som hamnar och ofta har 
hamnat mitt i internationella konflikter och oroligheter. 1800-talet var inget undantag [från 
detta]. Den allmänna europeiska revolutionsvågen kom till landet år 1848 då ett 
självständighetskrig bröt ut mot Österrike. Upproret slogs ner av den österrikiska statsmakten 
och Ungern hamnade i en dualism med Österrike. Förhållandet innebar att inom vissa 
områden var lagstiftningen för de två länderna gemensam, medan andra frågor var specifika 
för medlemsstaterna. Ungern fick självständighet i kultur- och skolfrågor. Utvecklingen inom 
det europeiska lantbruket och industrin gav en viss effekt i Ungern, men inte i samma 
utsträckning som i Sverige (Nagy 1993). 
 
 

3.1.2 Utbildning i relation till funktionshinder under 1800-talet 
 
Folkskolans införande i Sverige (år 1842) gav flertalet barn möjlighet att komma in i det 
allmänna skolväsendet. Eftersom skolan blev öppen för barn med olika bakgrund eller 
förkunskaper, visade sig snabbt att den nya folkskolan inte hade beredskap att hantera denna 
mångfald. Skolinspektörer från den tiden vittnar om allvarliga brister, om outbildade lärare 
som hade svårt för att hantera alla barnen (Egelund, Haug & Persson 2006). För att underlätta 
situationen grundades flera alternativa institutioner och anstalter samt mindre grupper och 
hjälpklasser (Skolverket 2008). Hjälpklassen blev en alternativ studiegång med anpassad 
undervisning och anpassat material. Namnet hjälpklass kommer från det tyska ordet hilfe som 
betyder att hjälpa (Bladini 1990). Dessa hjälpklasser hade en dubbel uppgift, dels att barnen 
skulle få rätt hjälp, dels att avskilja de avvikande barnen från de barn som betraktades som 
normala (Egelund et al. 2006). Parallellt med hjälpklassens införande utvecklades en ny 
kategori av lärare: hjälpläraren. Hjälpskolor började så småningom tydligt särskilja sig från 
folkskolan (Egelund et al. 2006).  

Även i Ungern börjar en märkbar utveckling inom kultur- och utbildningsområdet. Det 
ungerska parlamentet ville investera i utbildning samt i folkets skolning och med detta höja 
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landets status. Folkskolor grundades över hela landet och flera nya lärare utbildades 
(Pukánszki & Német 1996). Enligt Gordosné (2004) hade folkskolan stora brister eftersom 
den inte var anpassad till alla barn. Samma tendens känner vi igen från den svenska 
folkskolans tid också. Elever som hade någon sorts svårighet, som till exempel var döva, 
blinda, utvecklingsstörda, språkstörda, psykiskt störda eller rörelsehindrade, fick inte gå i de 
vanliga skolorna utan fick i stället undervisning på olika specialinstitutioner. Ganska tidigt, 
redan år 1802, inrättade András Cházár det första särskilt anpassade institutet, kallat för ”De 
dövas hus” för barn som hade hörselnedsättning eller var döva. De pedagoger som jobbade på 
dessa speciella institutioner var välutbildade specialister. Deras sakkunnighet var eftertraktad 
inte bara i Ungern utan utomlands också. Även hjälpskolor startades i Ungern, för barn som 
inte passade in på någon institution men inte heller i den allmänna folkskolan. Hjälpskolorna 
var separata verksamheter, parallellt med den befintliga folkskolan. År 1900 startades en 
speciell lärarhögskola för att utbilda pedagoger som kan utföra det pedagogiska arbetet i 
hjälpskolor och institutioner (Gordosné 2004). 
 
 

3.1.3 Styrdokument 
 
Viktiga styrdokument utarbetades under 1800-talet i båda länderna. 1842 års lagstiftning i 
Sverige godkände att en differentierad undervisning med minimikursen är tillåten (Brodin & 
Lindstrand 2010). Brodin & Lindstrand (2010 s. 43) skriver att de elever som ”saknade 
begåvning” kunde läsa minimikursen för att den hade ett lägre kunskapskrav än den vanliga 
kursplanen. De viktigaste kunskapskraven lagstadgades år 1878 i den första lagstiftningen. I 
samma lagstiftning slår man fast att folkskolan blir sexårig samt att realskolan är en 
fortsättning på folkskolan (Skolverket 2008). 

Den första ungerska skolstadgan inrättades år 1868. Enligt Gordosné (2004) är reformens 
betydelse oerhört viktig därför att den var en av de första i världen som införde skolplikt för 
barn mellan 6 och 12 år. Men inte för alla barn därför att enligt bestämmelsen fick de 
sinnesslöa och kroppsligt svaga barnen vara borta från skolundervisningen under obegränsad 
tid, vilket betyder att skolplikten inte gällde för dessa elever (Gordosné 2004). Skolan var 
dessutom avgiftsbelagd med undantag för dem som var mycket fattiga. Gordosné (2004) 
skriver att med utgångspunkt i lagstiftningen blev särskiljandet legaliserat mellan de befintliga 
folkskolorna och institutionerna som behandlade och uppfostrade de avvikande barnen.  
 
 

3.1.4 Sammanfattande jämförelse 
 
Som vi har sett etablerades folkskolan i bägge länderna under 1800-talet. Genom att fler och 
fler barn deltar i undervisningen upptäcks allt fler som har svårigheter att lära sig. Dessa är 
först och främst de som är döva eller språkstörda eller rörelsehindrade. Det är de som först 
separeras från den vanliga utbildningen, och går på särskilda institutioner. Tendensen finns 
både i Sverige och i Ungern med vissa tidsskillnader. I Sverige upptäcker man redan i början 
av 1800-talet att det finns barn med funktionsnedsättningar som inte är synliga. Stödinsatser 
för dessa barn är lösningar med särskiljande insatser, genom differentierad undervisning och 
hjälpklasser. Samma tendens känner vi igen i Ungern men något senare, i slutet av 1800-talet. 
Som vi har sett tidigare är det den politiska bakgrunden som förklarar förseningen. 
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3.2 Det politiska läget i Sverige och Ungern under 1900-talet 
 
För att föra vidare den historiska bakgrunden kommer följande stycken att behandla den 
politiska utvecklingen under 1900-talet. Jag börjar med att beskriva Sverige och sedan 
fortsätter jag med att redogöra för Ungerns utveckling.  

1900-talets Sverige kännetecknas av den moderna industrins utveckling samt demokratins 
seger. Tankarna på en demokratisk politik föddes redan under 1800-talet med de stora 
folkrörelserna, när människor med samma intressen började slå sig samman i olika 
organisationer, men segrade först år 1920, då alla fick rösträtt. Sveriges historia under 1900-
talet är relativt lugn eftersom landet var neutralt under första och andra världskriget. Trots att 
Sverige inte blev direkt indraget i världskrigen, bidrog krigshändelsernas allmänna förlopp till 
att ekonomin försvagades och antalet fattiga människor ökade. Idén om demokrati och 
jämlikhet får en stark ställning efter andra världskriget (Hadenius et al. 1996). 

Ungern var i början av 1900-talet fortfarande en del av dubbelmonarkin Österrike-Ungern 
och var alltså inte politiskt självständigt. Detta medförde att den nationalistiska 
uppbrytningstendens som kännetecknade Europa under det tidiga 1900-talet påverkade även 
Ungern. Som ett resultat av den politiska misstron deltog Ungern, ganska aktivt, i båda 
världskrigen också. Efter första världskriget blev Ungern självständigt från Österrike, men 
förlorade en del av de ursprungliga ungerska territorierna i fredsavtalet som undertecknades i 
Trianon 1918. Efter andra världskriget dominerades landets politik av Sovjetunionen. Den 
härskande politiska ideologin blev kommunismen utifrån det sovjetiska exemplet. Även om 
det politiska styret kallades för folkdemokrati saknade denna demokrati den ursprungliga 
demokratiska idén, nämligen allas lika värde. Landet styrdes av det härskande politiska och 
ideologiska partiet, kommunistpartiet, ända fram till kommunismens fall 1989. Dagens 
liberala demokratiska styrelsesätt föddes efter detta datum (Hadenius et al. 1996). 
 
 

3.2.1 Utbildningen i relation till funktionsnedsättning i Sverige och i 
Ungern 
 
Nästa del av uppsatsen kommer att handla om hur synen på funktionsnedsättning utvecklades 
i Sverige och i Ungern. Den svenska och den ungerska utvecklingen flätas samman i 
redogörelsen, men den svenska kommer alltid först. Sedan följer en beskrivning av 
förhållandena i Ungern. Tanken är att eventuella skillnader eller likheter vid jämförelsen ska 
bli mer påtagliga. 

I början av 1900-talet ser vi ett klart avskilt hjälpklassystem i Sverige (Brodin & 
Lindstrand 2010). Barn som betraktades som avvikande, socialt och intellektuellt, placerades i 
dessa hjälpklasser, som blev allt mer homogena (Bladini 1990). Före andra världskriget, 
skriver Brodin & Lindstrand (2010), ansåg man att miljön hade större betydelse för 
människan än arvet. Därför tyckte man att tillståndet gick att behandla, förvärra eller lindra, 
beroende på metoden (Brodin & Lindstrand 2010). Till följd av denna uppfattning anordnade 
man de första läsklasserna för lässvaga elever i slutet av 1930-talet. Den organisatoriskt 
differentierade skolan ersattes av ett integrerat skolsystem där alla skulle undervisas i samma 
skola (Egelund et al. 2006). Under de kommande åren börjar man sätta fokus på att 
undervisningen ska utformas utifrån elevernas olika behov. Den nioåriga grundskolan växer 
fram, men än så länge finns specialklasserna och hjälpklasserna kvar (Brodin & Lindstrand 
2010). Skolpsykologer anställs med uppgiften att ta hand om elevvårdsärenden genom att 
ställa upp diagnoser och ge förslag till åtgärder till föräldrar och pedagoger (Bladini 1990).    
Idén att individualisera undervisningen och att i större utsträckning använda grupparbete som 
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undervisningsmetod börjar växa fram (Brodin & Lindstrand 2010). Det blev viktigt att inte 
särbehandla eleverna. Om någon behövde hjälp, skulle detta ske genom åtgärder som sattes in 
för individen med en mera anpassad form som kallades för klinikundervisning. På det sättet 
förlorar hjälpklasserna sin betydelse för att lämna plats för specialundervisning i en 
samordnad klass. Tanken om att grundskolan måste ta emot och integrera alla barn oavsett 
funktionsnedsättning sprids (Brodin & Lindstrand 2010). Under 1980-talet började den 
svenska staten ge kommunerna större frihet ifråga om undervisningen. Kommunerna skulle 
själva bestämma hur skolverksamheten skulle utformas och bedrivas. Denna utveckling 
avslutades i och med kommunaliseringen av den svenska skolan med en förhoppning om att 
uppnå en skola för alla (Rosenqvist et al. 2004). 

Den ungerska utvecklingens historia ser något annorlunda ut i förhållandet till den svenska. 
Första världskriget och den påföljande ungerska revolutionen (1917–1921) sätter stopp för 
den ungerska skolutvecklingen. Trianonavtalets inflytande visade sig inom landets 
utbildningspolitik också, särskilt i förhållande till dem som hade funktionsnedsättning. Flera, 
redan välfungerande institutioner hamnade utanför Ungerns gränser, och de institutioner som 
fanns kvar i Ungern hamnade i en stor ekonomisk kris, så till slut måste man stänga dem 
(Gordosné 2001). Ett stort antal välutbildade, sakkunniga pedagoger blev arbetslösa, och 
många skolpliktiga funktionshindrade barn hade inte möjlighet att få rätt utbildning.  

Efter andra världskriget började man återuppbygga landet från ruinerna, skriver Gordosné 
(Gordosné 2001). Den nya regeringen bestämmer att folkskolan ska kallas för grundskolan 
och att hjälpskolorna ska tillhöra grundskolans regim. Under kommunismens tid 
organiserades alla ungerska undervisningsinstitutioner efter sovjetisk förebild. Staten var 
huvudman för alla institutioner och det gällde stränga föreskrifter för vilka som skulle 
undervisas i hjälpskolorna. I Sverige var det de undervisande pedagogerna som fick bedöma 
vilka barn som skulle få sin undervisning i hjälpklasser, medan det i Ungern var läkare och 
psykologer som gjorde undersökningar och skrev remisser för antagning till hjälpskolorna (dr. 
Salnè 2000). År 1948 tog staten över alla skolor, även hjälpskolorna.  

En ny debatt börjar föras bland pedagoger om människors olikhet och alla människors lika 
värde. Åsikter om att personer med funktionsnedsättningar också har förmåga att utvecklas 
och därför går att rehabiliteras väcks. Tanken härstammar från läkarvetenskapen och betyder 
att personer som har eller har fått olika skador successivt kan föras tillbaka till samhället med 
hjälp av terapi och medicinering, alltså rehabilitering (Gordosné 2001).  
 
 

3.2.2 Styrdokument 
 
Under den här rubriken beskriver jag de statliga styrdokumenten i Sverige och i Ungern under 
1900-talet. Eftersom uppsatsens syfte är att analysera de statliga styrdokument som Sverige 
och Ungern har eller kommer att ha, är denna historiska bakgrund särskilt angelägen. 

Den svenska skollagen, som kom år 1944, delade in barnen i två kategorier, de bildbara 
och de obildbara, enligt Brodin & Lindstrand (2010). De obildbara fick undervisas på 
institutioner, vilket innebar att föräldrarna var tvungna att lämna ifrån sig sina barn för 
utbildning (Brodin & Lindstrand 2010). När Sverige fick 1962 års läroplan för grundskolan 
betraktades specialundervisningen som en sorts individualisering av den reguljära 
undervisningen, som skulle skötas i tillfälliga grupper som särskild klass eller som klinik 
(Brodin & Lindstrand 2010). Trots att 1962 års läroplan för grundskolan föreskrev att eleven 
ska stå i centrum och att alla hade ansvar för att ge stöd och hjälp för en allsidig utveckling, 
såg verkligheten inte alltid ut så. Elever som hade svårigheter att följa den vanliga 
undervisningen fick gå i specialklasser. Lagen som fastställde skolplikt för personer med 
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utvecklingsstörning kom 1967, men trädde i kraft först 1968. Denna lag brukar man kalla för 
omsorgslagen, skriver Brodin & Lindstrand (2010), eftersom den införde skolplikt för alla 
barn, till och med barn med olika grader av funktionshinder. För gravt utvecklingsstörda barn 
organiserades träningsskolor medan särskolor integrerades i den vanliga grundskolan (Brodin 
& Lindstrand, 2010). 1969 års läroplan strävar efter en ökad integration, skriver Bladini 
(1990). Hon hävdar dessutom att läroplanen rekommenderar en mängd varierande åtgärder för 
elever med olika svårigheter, från individualisering i klassrummet till färdighets- och 
funktionsträning i mindre grupper eller i speciella klasser (Bladini 1990 s. 25). Dessa elever 
får en ny beteckning: ”intellektuellt utvecklingshämmade elever”.  

I 1974 års SIA-utredning talar man om ”en skola med undervisningssvårigheter” 
(Skolverket 2008). Samma undersökning lägger grunden för nästkommande läroplan för 
grundskolan, 1980 Lgr. Här använder man benämningen ”elever med särskilda behov” för 
första gången, och det slås fast att skolans arbetssätt ska anpassas till eleven.  Bladini skriver 
att specialundervisning som begrepp inte nämns, men man nämner ”specialpedagogiska 
metoder och samarbete” i dokumentet (Bladini 1990 s. 31) Strävandet efter en skola för alla är 
tydligt och avsaknaden av specialpedagogiska kunskaper blir synlig. Under 1990-talet 
kommunaliserades även särskolan. Ekonomiska svårigheter ledde till nedskärningar i skolan. 
Större elevgrupper, färre lärare, ökade behov av diagnos för rätt stöd är några av 
konsekvenserna. Den nya läroplanen Lgr 94 omfattade det obligatoriska skolväsendet från 
förskoleklassen och fritidshemmet. Den införde mål som eleven ska uppnå och mål som 
eleven ska sträva mot. Skolan blir målstyrd istället för regelstyrd (Egelund et al. 2006). 

Om vi vänder blicken från Sverige till Ungern ser vi att år 1921 kom den nya skollagen 
som inför skolplikt för alla, inklusive barn med funktionsnedsättning, men inte på samma 
utbildningsinstitution. De som är sjuka eller utvecklingsstörda skall gå på specialanstalter. 
Som en följd av detta expanderade dessa särskilda institutioner markant. Dessutom startades 
också flera hjälpskolor för barn som inte fick plats på den vanliga grundskolan.  

Utvecklingen stannade upp under världskrigen och en långsam utveckling kunde börja 
först i mitten av 1900-talet. År 1946 kom den första nationella läroplanen för grundskolan, 
och året därpå kom även läroplansföreskriften för hjälpskolan, samt bestämmelsen om en 
enhetlig institution för utvecklingsstörda (Schiffer 2010). År 1961 antogs skollagen som 
fastslog att barn som är handikappade men bildbara får undervisas på hjälpskolorna. Skolplikt 
för hjälpskolans elever gällde tills barnet fyllde 16 år. Undantag kunde göras om eleven 
ansågs som obildbar (Schiffer 2010). Skollagen i Ungern från år 1985 erbjuder större frihet 
för pedagogerna och fastställer pedagogens, elevens och föräldrarnas rättigheter och 
skyldigheter. För första gången i den ungerska skolhistorien slår man fast i lagstiftningen att 
eftersom alla har lika värde, ska de också ha rätt till lika stort statligt stöd. Hjälpskolorna 
anses likvärdiga med grundskolan (Schiffer 2010). 

Efter kommunismens fall 1989 dröjde det fyra år tills den nya skollagen kom. I den nya 
skollagen från år 1993 får funktionsnedsättning äntligen en viktig status genom att en hel 
paragraf (§ 30) handlar om de barn som behöver särskilt stöd. Det blir klart att man inte 
behöver separera funktionshindrade elever från normala barn, eftersom särskiljandet försvårar 
habilitering och rehabilitering. Detta lägger grunden för införandet av integrerade 
verksamheter, skriver Gordosné (2004). 

 
 

3.2.3 Sammanfattande jämförelse 
 
Under 1900-talet utvecklades skolan markant i bägge länderna. Strävandet efter stöd och 
hjälpinsatser för barn som har svårigheter att vara med i den vanliga undervisningen, syns 
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tydligt under hela perioden. Både Sverige och Ungern har ett legitimerat segregerat 
skolsystem och i båda länderna finns en önskan om att alla barn ska kunna undervisas i 
samma skola. Ett bevis för detta är införandet av skolplikt som gäller för alla oavsett hinder 
och svårigheter. Den största skillnaden mellan den svenska och den ungerska utvecklingen är 
att i Sverige strävar man uttryckligen efter att inte särbehandla eleven, men individualisera 
undervisningen, medan i Ungern diskuterar pedagogisk och medicinsk personal stödinsatser 
med varandra, det vill säga hjälp sätts in ur medicinsk synvinkel.  
 
 

3.3 Internationella styrdokument  
 
Här kommer jag att ta upp de viktigaste internationella styrdokument som de båda länderna 
har tagit del av. Dessa dokument är FN:s Barnkonvention (1989) och Standardregler (1993), 
Salamancadeklarationen (1994) och WHO:s klassifikationssystem (2001). Denna studie är 
inriktad på styrdokumentens språkbruk i Ungern och i Sverige när det gäller barn med 
funktionsnedsättning. Eftersom FN:s Barnkonvention och Standardregler samt 
Salamancadeklarationen och WHO:s klassificeringssystem ligger till grund för de svenska 
och ungerska skollagarna anser jag att just dessa dokument är viktiga att beskriva för 
ändamålet. Dokumenten refereras inte i sin helhet, utan endast de beskrivningar återges som 
har betydelse för studiens undersökningsfrågor. Innan jag börjar redovisa dessa dokument vill 
jag förklara skillnaden mellan fackuttryck som konvention, deklaration, regler samt system. 
Vid förklaringen använder jag Brodin & Lindstrands (2010) och Gordosnés (2000) 
beskrivning. Enligt författarna är en konvention rättsligt bindande, medan regler och en 
deklaration inte är rättsligt bindande, men de flesta stater försöker följa dem. Ett 
klassifikationssystem är ett vetenskapligt utarbetat system som hjälper vid kategorisering och 
bedömning när det gäller människor som har funktionsnedsättning. 
 
 

3.3.1 Barnkonventionen (1989) 
 
År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter – även kallad 
barnkonventionen. Konventionen fastställer vilka rättigheter varje ratificerande land skall 
garantera alla barn. Barnkonventionen består av 54 artiklar som innehåller medborgerliga, 
politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det finns viktiga bestämmelser i 
konventionen som berör uppsatsens grundidé: alla har lika värde. I följande avsnitt kommer 
jag att lyfta fram dessa bestämmelser.  

Artikel 2 beskriver att alla barn är lika mycket värda, vilket betyder att inga barn får bli 
diskriminerade på grund av ras, kön, språk, etnicitet, religion, socialt ursprung, handikapp 
eller ålder. Artikel 6 handlar om att barn har rätt till liv och utveckling. Artikel 12 handlar om 
att barn har rätt att framföra sina åsikter och har rätt att bli hörda. Artikel 23 handlar om barn 
med funktionshinder: barn med funktionshinder bör få ett bra liv. Barn med funktionshinder 
ska kunna gå i skolan och vara med i samhället. Artikeln handlar om att barnet och dess familj 
ska få den hjälp de behöver. Hjälpen ska vara gratis eller billig. Artikeln fastställer också att 
olika länder tillsammans ska sträva efter mer kunskap om hur de på bästa sätt kan hjälpa barn 
med funktionshinder. Artikel 28 handlar om att alla barn har rätt att lära sig i skolan och att 
varje barn ska få utvecklas så mycket det går. FN:s Barnkonvention ratificerades av Sverige 
och av Ungern 1990.  
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3.3.2 FN:s Standardregel (1993) 
 
Standardregeln fastställer delaktighet och jämlikhet i skolan, i arbetslivet och samhället för 
alla människor (Brodin & Lindstrand 2010). Även om standardregeln inte är juridiskt 
bindande, ställer den ett moraliskt och politiskt krav på ratificerande länder. Reglerna erbjuder 
ett instrument som kan användas vid utformningen av politiska bestämmelser och erbjuder 
direktiv om lämpligt stöd och hjälp för personer med funktionsnedsättning. Dessutom ger de 
fasta förslag till samarbete för medlemsländerna. Begreppen ”funktionsnedsättning” och 
”handikapp” synliggörs i dokumentets punkter nummer 17 och 18:  
  

17. Begreppet "funktionsnedsättning" innefattar ett stort antal olika funktionshinder i 
befolkningsgrupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av 
fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, 
medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av 
bestående eller övergående natur.  
18. "Handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på 
samma sätt som andra. "Handikapp" beskriver mötet mellan människor med 
funktionsnedsättning och omgivningen. (FN:s standardregler, sid.6) 
 

Standardreglerna tar upp begreppet ”delaktighet på lika villkor” (Brodin & Lindstrand 2010).  
Integrerad undervisning nämns flera gånger. Den ska prioriteras samtidigt som 
specialundervisning kan övervägas i vissa fall. Anpassning, flexibilitet och anpassat 
studiematerial efterfrågas (Brodin & Lindstrand 2010).    
 
 

3.3.3 Salamancadeklarationen (1994) 
 
Den 10 juni 1994 samlades 300 deltagare från 92 regeringar och 25 internationella 
organisationer i Salamanca i Spanien. Målet var att diskutera vilka grundläggande politiska 
ändringar som behövs för att främja programmet ”Education for All” 1. Deltagarna ville 
grundlägga en utbildning där alla undervisas i en inkluderande miljö. Resultatet av 
konferensen blev Salamancadeklarationen, som för första gången fastställer ”riktlinjer, 
principer, inriktningar och praktik vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd” 
(Persson 2001 s. 48). Hela dokumentet handlar om hur man på bästa sätt ska anordna 
undervisning för elever med särskilda behov. Deklarationen slår fast att undervisningen inte 
ska bedrivas i segregerad form och att elever med behov av särskilt stöd bör få ett sådant stöd. 
För att genomföra detta behövs en ny undervisningsstrategi där barnet står i centrum. 
Dokumentet föreskriver vidare att utifrån demokratins grundidé har alla barn rätt till skola och 
utbildning oavsett fysiska, psykiska eller sociala begränsningar (Brodin & Lindstrand 2010). 
Enligt Persson (2001) tar Salamancadeklarationen upp tre viktiga aspekter när det gäller en 
inkluderande skola:  
 

• Den pedagogiska aspekten, enligt vilken de pedagogiska strategier som används ska 
främja alla barns lärande. 

                                                 
1 Salamancadeklarationen och Salamanca [Elektronisk resurs]. (2006). [Stockholm]: Svenska Unescorådet 
(19.12.2010) 
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• Den sociala aspekten, som med utgångspunkt i allas lika värde gör gällande att 
olikheterna bör ses som något som berikar undervisningen.  

• Den ekonomiska aspekten, som med tanke på att integration är kostnadskrävande, 
lyfter fram behovet av befintligt ekonomiskt stöd. 

Salamancadeklarationen om barnets rättigheter inte är en tvingande lag, skriver Brodin och 
Lindstrand (2010). Författarna menar att varje ratificerande land självt är ansvarigt för hur det 
anpassar konventionens bestämmelse till sina egna bestämmelser. Därför finns det flera frågor 
som skiljer sig åt mellan olika länder. Enligt Brodin & Lindstrand är den stora bristen i 
konventionen att det inte framgår på vilket sätt målen ska uppnås (2010). 
 
 

3.3.4 WHO:s klassificeringssystem (2001) 
 
År 1980 sammanställde World Health Organisation ett system för klassifikation av skada, 
funktionshinder och handikapp (ICDH). Detta system etablerade det miljörelaterade 
handikappbegreppet, det vill säga tanken att ett handikapp inte förorsakas av individuella 
egenskaper utan är effekten av att miljön ställer krav på just sådana funktioner som individen 
inte har tillgång till. ICDH har kritiserats för att den tar för lite hänsyn till miljön. Utifrån 
ICDH använder den ungerska läkepedagogiken begreppet ”elever med speciella behov” (efter 
students with special needs = sajátos nevelési igényü tanulók) (Gordosné 2000). Gordosné 
påstår att enligt ICDH är en skada organrelaterad. Det kan vara vissa kroppsdelar som inte 
fungerar tillräckligt på grund av en sjukdom eller störning. Skadan orsakar en fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning hos individen. Handikappet uppstår när individen samverkar 
med sin omgivning i det vardagliga livet; det är alltså miljörelaterat.  

Modellen som används idag är en vidareutvecklad och reviderad version av ICDH och har 
namnet ICF. ICF är egentligen ett klassifikationssystem som gör det möjligt att beskriva en 
individs funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. En 
biopsykosocial modell innebär en helhetssyn på hälsa ur ett biologiskt, personligt samt socialt 
perspektiv (Socialstyrelsen 2003). Det nya systemet gör en tydlig skillnad mellan skada, 
funktionsnedsättning och handikapp genom att relatera begreppet till olika nivåer (Brodin, 
Lindstrand 2010). Enligt Björk-Åkesson ger det en bra, användbar ram för att beskriva det 
allmänna pedagogiska området och de speciella områdena också (Björk-Åkesson & Nilholm, 
2007). Enligt Brodin & Lindstrand ligger ICF:s fokus på hälsorelaterade frågor, där både de 
individuella och de miljörelaterade faktorerna lyfts fram. Tillsammans skapar dessa olika 
individuella och miljömässiga förutsättningar för individen (Brodin & Lindstrand 2010). 
Enligt ICF är det uteslutet att använda begreppet ”handikappad” för individer därför att det 
låter nedsättande. Beteckningen ”funktionshinder” skall användas som en övergripande term 
som beskriver människans samspel med omgivningen. Syftet med det nya systemet (ICF) är 
att genom en gemensam, allmän, vetenskapligt begrundad bas bidra till vidare arbete och 
forskning kring människans samspel med sin omgivning, enligt Gordosné (2004) samt Brodin 
& Lindstrand (2010).  
 
 

3.3.5 Sammanfattning 
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Gemensamt för dessa dokument är att de sätter barnet i centrum. På grund av syftet med 
denna uppsats är det viktigt att belysa hur funktionsnedsättning och inkludering beskrivs i 
dessa handlingar. Enligt Barnkonventionen måste man ta ansvar för barn med 
funktionsnedsättning så att de ska få ett bra liv, och därför är detta en regel som ska följas av 
de länder som har ratificerat dokumentet. FN:s Standardregler har en stark strävan efter 
delaktighet, men det är Salamancadeklarationen som ger undervisningen en ny inriktning 
genom att förespråka en flexibel kursplan samt anpassad studiegång för att alla barn ska 
kunna undervisas i samma skola. 

Detta kapitel innehåller en genomgång av de internationella dokument som bedöms som 
viktigast. I nästa kapitel presenteras mer ingående de viktigaste teorierna om 
specialpedagogik och inkludering. 
 
 

3.4 Teoretisk bakgrund 
 
Det specialpedagogiska forskningsfältet expanderar ständigt både i Sverige och i Ungern, 
skriver både Nilholm & Björk-Åkesson (2007) och Gordosné (2004). Författarna menar 
vidare att vi inte kan hitta en enhetlig definition av det specialpedagogiska kunskapsområdet 
och inte heller av hur det specialpedagogiska forskningsfältet hänger ihop med andra 
pedagogiska kunskapsområden (Nilholm & Björk-Åkesson 2007). Gordosné (2004) hävdar 
att även om forskningsfälten är olika, är den aktuella forskningsaspekten lika både i ett 
internationellt och nationellt perspektiv, nämligen hur en mångfald av elever ska undervisas i 
samma klassrum. Nilholm menar att en sådan mångfald ska utgöra utgångspunkten för ett 
sammanhållet organisatoriskt system där det finns en läroplan som omfattar alla barn 
(Nilholm 2006). Björk-Åkesson skriver i sin artikel att om skolan har ambition att möta alla 
barn utifrån deras behov, krävs det omfattande kunskaper om hur man ska hantera olikheter i 
utveckling och lärande hos alla barn (Björk-Åkesson & Nilholm 2007).  

Varför ska man ägna sig åt läkepedagogik? Vilka teorier finns som rör normalitet och 
avvikelse? Vad säger forskningen om inkludering? Dessa frågor kommer jag att ta upp i 
uppsatsens följande delar. 

 
 

3.4.1 Läkepedagogik 
 
När jag började forska om den ungerska specialpedagogiken stötte jag på ett problem, 
nämligen att specialpedagogik kallar man för läkepedagogik på ungerska. I de kommande 
avsnitten kommer jag att beskriva läkepedagogikens tillkomst och betydelse. 
Termen ”läkepedagogik” härstammar från det tyska begreppet Heilpädagogik och kom till 
Ungern under andra halvan av 1800-talet (Mesterházi 2007). Man menade att man med hjälp 
av läkande pedagogik ”odlar bort” handikappet. Läkepedagogiken är en speciell pedagogik 
som är till för att uppfostra barn genom pedagogiska insatser. Läkepedagogikens grundtanke 
är att man ska leda barnen till självförverkligande och självkännedom genom att älska dem 
och ha tålamod med dem. Även om forskningsfältet för läkepedagogik som vetenskap har 
förändrats markant genom åren, är namnet detsamma idag som det var för mer än 100 år 
sedan. Gordosné menar att den ungerska läkepedagogiken är ett komplext begrepp som syftar 
på de pedagogiska åtgärder vilkas huvudsyfte är rehabilitering (2004). Dessa insatser är 
medicinska, sociala, juridiska och sysselsättningsmässiga (Gordosné 2004). Beroende på 
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vilket speciellt område som pedagogen är sysselsatt inom finns det olika typer av 
läkepedagoger, till exempel somatopedagoger, som har speciella kunskaper om rörelsehinder.  

3.4.2 Normer 
 
Ordet ”normer” är ett av specialpedagogikens centrala begrepp. Werner & Hilbert skriver: 
…”hur man borde undervisa, är alltid medvetet och omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt 
förbundna med normer” (Werner & Hilbert i Uljens 1997). Enligt Rosenquist är det den 
politiska ställningen som avgör vilka normer undervisningen har (Rosenqvist i Björk-Åkesson 
& Nilholm 2007). Samma utgångspunkt har Ahlberg. Hon skriver att normer är sociala 
konstruktioner som skapas i samhället och har sin grund i kultur, tradition, ideologier och 
politiska beslut (Ahlberg i Björk-Åkesson & Nilholm 2007). Eftersom dessa sociala 
konstruktioner är olika för olika historiska tider är det logiskt att normerna är olika 
exempelvis för kristna, för marxister, för nationalsocialister eller islamisk-fundamentalister 
(Werner & Hilbert i Uljens 1997). Werner & Hilbert påstår att ännu idag finns det inga 
allmängiltiga, naturlagsbundna normer för uppfostran. Men ”det krävs en moraliskt, politiskt 
och pedagogiskt accepterad mellanlösning” och utifrån detta koncept blir undervisningens 
övergripande mål människans strävan efter självständighet och frigörelse (Werner & Hilbert i 
Uljens 1997 s. 60).  

Om vi betraktar normer som en mänsklig skapelse kan vi uppfatta dem som en form av 
kommunikation som uppstår mellan människor. Den är ett icke konstant fenomen som 
formas, försvinner eller förändras. Den franske filosofen och idéhistoriken Michal Foucault 
har problematiserat frågan om normer. Enligt Foucault är normer och makt starkt 
sammankopplade. Han påstår att det alltid är den dominerande politiska makten som styr 
föreställningen om normer, vilken i sin tur styr var gränsen mellan normalitet och avvikelse 
finns (Foucault 1993). Foucault hävdar vidare att avvikelsen kan bli accepterad och betraktas 
som normal när den har funnits länge i samhället (Bánfalvi i Zászkaliczky 2004). För att 
studera makten och styrning använder sig Foucault av diskurs. I denna uppsats använder jag 
hans teori om normer. 
 
 

3.4.3 Funktionshinder och funktionsnedsättning 
 
Målgruppen för denna uppsats är elever med funktionsnedsättning i grundskolan. Det är inte 
lätt att ringa in denna grupp, skriver Isaksson (2009). Han menar vidare att gränsdragningen 
mellan olika begrepp ofta är oklar eftersom den gemensamma nämnaren för hjälpinsatser, 
oavsett orsakerna till svårigheter, är att eleven behöver särskilt stöd i vissa situationer under 
kortare eller längre perioder i skolarbetet (Isaksson 2009). För att underlätta användandet av 
begreppen ”funktionshinder” och ”funktionsnedsättning” kommer jag att använda WHO-s 
klassifikationssystem, som visar hur en persons hälsotillstånd kan beskrivas i termer av 
kroppsliga strukturer och funktioner, aktivitet, delaktighet och miljöfaktorer (Björk-Åkesson 
& Nilholm 2007). En historisk bakgrund och en utförlig redovisning av 
klassifikationssystemet finns i kapitel 3.3.4 i denna uppsats.  

För att få en tydlig bild av just begreppen ”funktionshinder” och ”funktionsnedsättning” 
har jag tagit del av Socialstyrelsens definition 2, 3. Enligt Socialstyrelsen är ”funktionshinder” 
                                                 
2 Socialstyrelsen använder WHO:s klassifikationssystem enligt ICF. 

3 År 2007 avskaffade Socialstyrelsen benämningen handikapp, för att begreppet bedöms som stigmatiserande. 



 17

ett paraplybegrepp för funktionsnedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar 
eller delaktighetsinskränkningar, medan ”funktionsnedsättning” är en förlust eller avvikelse i 
fysisk funktion eller kroppsstruktur. Även Fischbein använder sig av denna kategorisering när 
hon resonerar om det specialpedagogiska kunskapsområdet. Hon menar att ett funktionshinder 
uppstår när individen är i samspel med omgivningen (Fischbein i Björk Åkesson & Nilholm 
2007). Rosenquist vidareutvecklar denna idé och hävdar att ingen är funktionshindrad hela 
tiden eftersom orsaken till hindren är samhällsrelaterad. Detta synsätt kallar Rosenquist för 
relationellt perspektiv, där elever betraktas i sin totala tillvaro, och orsakerna till svårigheter 
identifieras till exempel i skolans sätt att organisera undervisningen. Det andra synsättet som 
Rosenquist nämner är det kategoriska perspektivet. I detta fall kategoriseras människor med 
utgångspunkt i individuella egenskaper (Rosenquist i Björk Åkesson & Nilholm 2007) 4, 5. 
 
 

3.4.4 Integrering och inkludering 
 
Eftersom integrering och inkludering är begrepp som väcker funderingar och diskussioner 
kommer jag i de följande avsnitten att diskutera hur dagens forskning ser på dessa viktiga 
föreställningar. 

Dagens största utmaning för skolan är att bemöta elevernas olikheter. Idén om en skola för 
alla uttrycker den tanken och betyder att alla barn har rätt att vara delaktiga i de gemensamma 
aktiviteterna (Nilholm 2006). I ett rättvist samhälle ska det finnas social rättvisa, som omfattar 
lika värde, demokrati, jämställdhet. Haug tar upp dessa frågor (1998). Han hävdar vidare att i 
verkligheten är lika rätt till utbildning en formell rättighet ”för de flesta, men inte till samma 
utbildning” (Haug 1998 s. 15). Han betonar att det finns två möjligheter till samma utbildning, 
att sätta in yttre faktorer, alltså att kompensera elevens svaga sidor, eller att skapa ett 
ömsesidigt intresse och förtroende och därmed en balans mellan de olika individer som går i 
samma skola (Haug 1998). Med utgångspunkt i Haugs beskrivning resonerar Nilholm vidare 
och beskriver begreppen integrering och inkludering.  

Enligt Nilholm betyder integrering en anpassning av ”avvikande” individer till ett 
oförändrat system (Nilhom 2006). Han skriver att tyngdpunkten här läggs på individen 
eftersom man betraktar individen som en del av helheten. Samma tanke har Frithiof när hon 
hävdar att en skola för alla betyder en strävan efter att restaurera eller återställa en ursprunglig 
helhet (Frithiof 2007). Författaren påstår vidare att integrering är att bygga upp helheten av 
olika delar. Hon fortsätter med att ta upp frågan om hur helheten ska vara i förhållande till 
delarna. Det betyder att målet för integrering är en strävan att eleven så långt som möjligt ska 
vara delaktig i den vanliga klassen, genom stöd som sätts in inom ramarna för den ordinarie 
gruppen. På så sätt kan man förstå integrering som ett försök att undvika segregering i form 
av särskilda elevgrupper och därigenom behålla helheten. 

Vid inkludering däremot, hävdar Nilholm, är det omgivningen, skolan, organisationen, 
undervisningen som ska vara öppen för alla (Nilholm 2006). Han menar också att ur ett 
inkluderande perspektiv kan man se elevers olikheter som en naturlig variation. Enligt detta 
synsätt kräver inkludering en ökad individualisering, vilket i sin tur kan leda till en 
undervisning som främjar alla elever (Rosenqvist i Björk-Åkesson & Nilholm 2007).  

                                                 
4 Synen i det kategoriska perspektivet ligger nära det medicinska och psykologiska forskningsfältet (Rosenquist, 
i Björk Åkesson & Nilholm 2007). 

5 Rosenquist förklarar skillnaden mellan dessa två synsätt även med att man ”i det kategoriska perspektivet 
gärna studerar eleven med svårigheter medan man i det relationella försöker se elever i svårigheter. (Rosenquist i 
Björk Åkesson & Nilholm 2007 s. 40) 
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Nilholm har forskat om olika föreställningar om inkludering. Han påstår att detta är en 
komplex forskningsfråga därför att det finns så många olika aspekter som påverkar och det är 
svårt att dra allmänna slutsatser. Ett av problemen är att det är svårt att hitta relevanta grupper 
för undersökningar (Nilholm 2006). 

Tanken om en skola för alla är ett centralt begrepp även i Ungern. Szabó skriver: 
”integrering är att skolan ska erbjuda undervisning för alla oavsett elevernas olikheter”6 
(Szabó i Hoffmann 2006). Hon betonar att undervisningen i den mottagande skolan, det vill 
säga skolan som tar emot barn med funktionsnedsättning, ska utgå från elevernas olikheter. 
Det är elevens behov som ska styra hur undervisningen ska bedrivas, menar Szabó. Den 
ungerska läkepedagogen Csányi (2001) beskriver tre olika former av integrering: lokal 
integration, som betyder att alla går i samma skolbyggnad men undervisas i olika klassrum; 
social integrering, som innefattar att eleverna umgås utanför lektionen (till exempel på samma 
skolgård, samma fritidsgård); och funktionell integrering, där alla barn undervisas 
tillsammans så långt det är möjligt. Csányi hävdar att funktionell integrering har ytterligare 
två nivåer: mottagande integrering, som är den enklaste nivån och inkludering, som är den 
avancerade nivån av integrering. På den första nivån har skolan och pedagogen ingen särskild 
beredskap eller specialkunskaper om det funktionshindrade barnet, medan på den andra nivån 
är både skolledningen samt hela skolan och pedagogerna väl medvetna om det behov som 
funktionshindret kan medföra för individen och också för omgivningen (Csányi 2001). 
 
 

3.5. Tidigare forskning  
 
Syftet med detta kapitel är att ge en bild av tidigare och angelägna undersökningar med 
relevans för den här studien. När jag sökte i diverse databaser upptäckte jag att det inte finns 
mycket forskning om skolans styrdokument med en jämförelse som syfte och som använder 
metoden textanalys. Eftersom jag i min undersökning vill ha kunskap om begreppen 
integrering, funktionsnedsättning och särskilt stöd sökte jag efter dessa ord i databaser som 
räknas upp i fotnot 6 och hittade några intressanta rapporter 7. 

En tänkvärd avhandling är Inger Assarsons verk: Talet om en skola för alla (2007). Jag 
anser att den är mest relevant för föreliggande studie. Assarson är socionom och lärare och är 
därför intresserad av frågor som rättvisa, jämlikhet och solidaritet. Hon har tittat på skolan 
som en arena för maktkamp mellan olika diskurser, det vill säga en kamp mellan många 
aktörer som tycker att de är kompetenta att ha inflytande över skolor. Assarson fokuserar på 
språket som maktmedel och har undersökt hur de gällande styrdokumenten tolkas av olika 
pedagoger. Hon fann att pedagogerna tolkar styrdokumenten på olika sätt beroende på hur väl 
de behärskar symbolspråket som används i dessa texter. 

Avhandlingen av Joakim Isaksson handlar om Spänningen mellan normalitet och avvikelse 
(2009). Författaren har tittat på de olika synsätt som finns när det gäller elevernas svårigheter 
och stödåtgärder och kartlagt hur elever som är i behov av särskilt stöd identifieras och skiljs 
från ”normala”. Isaksson fann ingen entydig riktlinje för hur en elev som är i behov av särskilt 
stöd bedöms, därför att bedömningen beror på vilka resurser den aktuella skolan har. Den elev 
som har fått en medicinsk diagnos har däremot större möjlighet att få extra resurser, ofta i 
form av en exkluderande lösning, men diagnosen påverkar inte hur lektionen i stort 
                                                 
6 Min översättning. 

7 (www.libris.se), Disa (http://disaweb.ub.uu.se), Skolverket (www.skolverket.se), samt genom nättidningen 
Skolporten (www.skolporten.se), och tidskriften Gyógypedagógiai Szemle. 

http://www.libris.se/
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genomförs. Ytterligare ett intressant resultat är att ofta är det starka, drivande föräldrar som 
bestämmer hur och på vilket sätt stödinsatserna sätts in. 

En annan tänkvärd avhandling är Kristian Lutz arbete (2009). Studiens fokus ligger på hur 
små barn beskrivs och kategoriseras i olika sammanhang. Hans resultat visar att pedagogerna 
använder ord och begrepp, när de pratar om barnen som är i behov av särskilt stöd, som är 
relaterade till miljön. Men det är habiliteringens sakkunniga personal som gör utredningen 
och ställer upp en diagnos, samt skriver en remiss och gör en bedömning. Lutz bevisar med 
sin forskning att förskollärarna borde sträva efter att göra egna bedömningar utifrån sitt eget 
pedagogiska yrkeskunnande i stället för att låta olika specialister utföra detta. 

Inga-Lill Matson har forskat om begreppet ”en skola för alla” (2007). Avhandlingens 
utgångspunkt är Salamancadeklarationen, som säger att skolorna ska bereda plats för alla 
barn, men ger ett stort utrymme när det gäller hur uppgiften ska tolkas. Matsons syfte är att 
närmare undersöka hur visionen ”en skola för alla” förverkligas på kommunal nivå, speciellt 
för barn som är i behov av särskilt stöd och de som är utvecklingsstörda. Hur beskrivs en 
sådan organisation på samhälls–, grupp– och individnivå? För att få svar på dessa frågor 
studerade hon dokumenten och intervjuade nyckelpersoner på kommunal nivå. Matson 
studerade styrdokument, kommunala mål, policydokument, verksamhetsberättelser och 
kvalitetsredovisning. En av Matsons viktigaste slutsatser är att ”en skola för alla” kan 
förverkligas bäst om det finns ”eldsjälar” som driver idén. Det kanske beror på att 
styrdokumenten är för oklara och ger utrymme för flera tolkningar. I en kommun där sådana 
drivkrafter verkar blir det inget glapp mellan ideologi och praktik, påstår Matson. Författaren 
efterlyser vidare forskning kring glappet mellan ideologi och praktik. 

Den ungerska forskaren Fischer Gabriellas undersökning av integrering och segregering tar 
upp positiva och negativa kommentarer om dessa begrepp (2009). Fischer använder ett 
sociologiskt synsätt och undersöker ordet ”integrering”. Det framgår av forskning att en bra 
integrering beror på objektiva och subjektiva faktorer. Objektiva faktorer motsvarar det som 
vi kallar för kompensatoriska faktorer i Sverige. Författaren hävdar att de subjektiva 
faktorerna, såsom pedagogernas kunskap, tillgången till specialister, föräldrarnas 
förhållningssätt, är de viktigaste förutsättningarna för en bra genomförd integrering. Hon 
menar att det är dessa subjektiva faktorer som mest påverkar hur själva integreringen 
fungerar. Fischer har undersökt pedagogernas, läkepedagogernas och föräldrarnas attityd till 
integrering med hjälp av enkäter. Hon fann att alla tillfrågade var positiva till 
integreringstankar, men mycket skeptiska till den verklighet man får se, som till exempel 
otillräckliga ekonomiska bidrag eller kunskapsbrist hos pedagogerna. Fischers förslag till 
vidare forskning är att undersöka vad det är som gör att det är så många i undersökningen som 
är skeptiska. 

Artikeln av Füves Sándorné i den ungerska läkepedagogiska tidskriften Gyógypedagógiai 
Szemle (2010) tar upp frågan om hur barn med speciella behov har det på olika institutioner. 
Författarens hypotes är att även om lagar och bestämmelser föreskriver hur institutioner skall 
ta hand om barn med speciella behov, är verkligheten annorlunda. Detta beror på bristande 
personliga och materiella tillgångar, samtidigt som skolorna välkomnar alla elever till en 
integrerad undervisning. Füves genomförde sin studie i en mellanstor stad i västra Ungern 
med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer. Författarens resultat bekräftar hennes 
hypotes. Hon fann att fastän det finns bra tillgång till välutbildade läkepedagoger och 
specialister och skolorna är öppna för integrering, saknas det kunskap hos de övriga 
pedagogerna, och därför var den integrerade undervisningen inte alltid anpassad till allas 
behov. Füves slutsats är att det behövs en större sammanhållning för att nå målet ”en skola för 
alla”.  
 
 



 20

 

3.5.1 Sammanfattning 
 
I den sammanfattande delen kommer jag att fundera över företeelsen integrering på basis av 
tidigare forskning. Studierna jag har tagit upp presenterar en bred bild av det 
specialpedagogiska forskningsfältet utifrån olika forskningsperspektiv. Objektet i dessa 
studier är eleven som bedöms som avvikande från en föreskriven norm. Haug (1998) menar 
att inkludering bygger på demokratiskt deltagande, lika värde och social rättvisa. Han hävdar 
vidare att det är individens rättighet att delta i den sociala gemenskapen på sina egna villkor. 
Men enligt de ovan redovisade forskningsrapporterna är denna rättighet starkt beroende av 
omgivningsfaktorer, det vill säga pedagogernas kunskaper och de ekonomiska möjligheterna. 
Ahlberg (2007) använder termerna ”individperspektiv” och ”deltagarperspektiv” för att 
beskriva det ledande specialpedagogiska synsättet. Individperspektivet handlar om individen 
som är i svårigheter och detta synsätt präglas av den medicinska och psykologiska teorin, 
skriver Ahlberg. Hon skriver också att deltagarperspektivet tar hänsyn till begrepp som 
likvärdighet, egenmakt och rättvisa. Jag samtycker till Ahlbergs kategorisering när det gäller 
materialet som jag har tagit del av, därför att de ungerska rapporterna passar in i det 
individinriktade perspektivet med synen på hur eleven som är i behov av särskilt stöd har det, 
i jämförelse med de barn som betraktas som normala.  
 
 
 

4. METODVAL 
 
 
I samband med att jag valde ämne, syfte och frågeställningar för uppsatsen, gjorde jag ett väl 
förankrat metodval som kan ge bästa möjliga underlag för studien. I följande 
metodbeskrivning kommer jag att förklara detta metodval, samt beskriva hur jag gick till 
väga. 

”Vid forskning hänger problem, metod och material ihop”, skriver Ejvegård (2009 s. 83). 
Det finns flera metoder som undersökaren kan använda för att samla in empiriska data, och 
ibland är den ena metoden lämpligare för forskningens syfte än den andra. Därför bör 
forskaren noggrant överväga vilken sorts forskningsmetod som passar till den valda 
frågeställningen. I den pedagogiska undersökningen brukar man skilja mellan den kvantitativa 
och den kvalitativa studien (Stukát 2005). Varje metod använder någon typ av datainsamling 
utifrån de angivna förutsättningarna, som resulterar i en typisk datamängd, vars användbarhet 
beror på undersökarens syfte, påstår Denscombe (2009).  

När forskaren använder den kvantitativa forskningsmetoden samlar han in många uppgifter 
för analys och i syfte att upptäcka mönster, skriver Stukát (2005). Målet är att resultaten ska 
kunna generaliseras. För att kunna göra det måste man ha tillgång till en stor mängd fakta 
(Stukát 2005). Syftet med den kvantitativa forskningsmetoden är att tolka och förstå det 
framkomna resultatet, men inte att förklara, generalisera eller förutsäga, skriver Stukát (2005).  
Den kvalitativa forskningsmetoden söker inte statistiska data utan tittar på kvaliteten av det 
insamlade resultatet. Dess utgångspunkt är att verkligheten kan uppfattas genom våra 
subjektiva uppfattningar och associationer (Denscombe 2009). Kvalitativ forskning analyserar 
oftast ett ord eller en bild genom att använda ett holistiskt perspektiv. Holism kommer från 
det grekiska ordet holos och betyder odelad. Ett holistiskt perspektiv betyder att delarna 
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relateras till varandra eftersom man vill finna ett mönster i helheten. I den kvalitativa 
forskningen spelar forskarens personlighet en avgörande roll, hävdar Denscombe (2009). 

Eftersom mitt syfte är att studera och jämföra hur elever med funktionsnedsättning 
beskrivs i de valda ländernas offentliga handlingar, bestämde jag mig för metoden textanalys. 
Texten som analyseras måste tolkas, påstår Bergström & Boréus (2005). Författarna hävdar 
att alla tolkningsprocesser är starkt beroende av dels frågan som man är nyfiken på, dels 
textens karaktär, och dels den analysmodell man använder. Författarna hävdar vidare att:  
 

… det är viktigt att vara medveten om att man alltid närmar sig texter med en viss förförståelse 
och att man kan behöva reflektera över denna. Speciellt viktigt är detta om texten är hämtad från 
en annan tid och ett annat samhälle än ens eget. (s. 33) 
 

Vid analys av den svenska Skollagen 2010 och den ungerska Utbildningslagen 1993 använder 
jag min förförståelse genom att jag har bott i både Ungern och Sverige, och arbetat inom 
skolan i båda länderna.  
 
 

4.1 Diskurs och diskursanalys  
 
Denna studie riktar intresset mot hur styrdokumenten i Sverige och i Ungern beskriver 
funktionsnedsättning. Ett politiskt bestämt dokument återspeglar de gällande politiska idéerna 
genom att det rådande maktperspektivet är inbyggt i själva texten. Lagar och regler och 
styrdokument skapas och skrivs med hjälp av ord, av människor samt genom människors sätt 
att tala. Dessa ord har valts för att representera en bestämd kunskap. Hur dessa ord tolkas 
beror på hur man talar om dem. Om vi utgår ifrån att det just är språket som skapar 
verkligheten, hamnar vi i det diskursanalytiska synsätt som filosofen och historikern Michael 
Foucault lade grunden för i mitten av 1900-talet (Bergström & Boréus 2005). Han riktade sin 
uppmärksamhet bland annat mot de regler som en diskurs sätter upp för vad som kan sägas 
och vad som inte kan sägas (Winther Jörgensen & Phillips 2010).   

Ur Foucaults perspektiv är makt inte bara något som förtrycker och sätter gränser, utan 
också produktiv eftersom det är genom makten som vår omvärld, det vill säga diskurser, 
skapas (Winther Jörgensen & Phillips 2010). Den diskursiva praktik som skolans 
styrdokument utgör blir ett verktyg i upprätthållandet av makt genom att styra skolornas 
förhållningssätt i en viss riktning. I detta sammanhang utövas makten i form av ordval och 
språkliga mönster. Diskursanalys är ett sätt att analysera kvalitativa data. Med hjälp av 
diskursanalys identifieras textens ramar genom att man urskiljer ideologiska budskap eller 
ordval i texter. Bergström & Boréus påstår att ”diskursanalys erbjuder en möjlighet till en 
speciell och breddad form av textanalys” (Bergström & Boréus 2005 s. 305). Författarna 
hävdar vidare att detta speciella analysverktyg gör det möjligt att genom språklig analys 
associera till den rådande sociala praktiken. Forskaren studerar språket med utgångspunkt i att 
text och ord vidmakthåller verkligheten. Enligt Denscombe ska språket ”betraktas som en 
aktiv skapare av verkligheten” (Denscombe 2010 s. 393). Författaren påstår dessutom att 
orden i texten har valts i syfte att ha en viss effekt på läsaren. Genom att analysera och 
jämföra styrdokument och utforska språket och ordvalet, alltså göra en diskursanalys, hoppas 
jag finna svaret på frågan om hur den svenska och ungerska staten utövar sin makt gentemot 
barn med funktionsnedsättning i skolan.  
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4.2 Den kritiska diskursanalysen 
 
Följande avsnitt kommer att beskriva den kritiska diskursanalysen. Jag kommer att utgå från 
Fairloughs kritiska diskursanalys, som bygger vidare på Foucaults teorier. Som litteratur till 
metodbeskrivningen använder jag metodböcker av Denscombe (2009), Bergström & Boréus 
(2005) samt av Winther Jörgensen & Philips (2010). 

Diskurs, som jag har förklarat i kapitel 4.1, är ”ett bestämt sätt att tala om och att förstå 
världen” (Winther Jörgensen & Philips 2010 s. 7). Eftersom denna studie är en textanalys där 
fokus ligger på hur vissa språkliga utsagor följer bestämda strukturer, lämpar sig den kritiska 
diskursen som analysverktyg väl. Jag har studerat diskursanalysmodellen som utarbetats av 
Normann Fairclough närmare. Hans teori grundar sig på ideologin att vårt sociala samspel 
samt vårt sätt att använda språket styrs av orsaker och effekter som vi inte alltid är medvetna 
om. Dessa språkliga utsagor följer en viss struktur där olika mönster kan urskiljas. När det 
gäller skolans styrdokument finns det en särskild koppling mellan användandet av språket och 
maktutövandet. Språket är både en social skapelse som är historiskt bestämd och en social 
handling, där människor kan påverka världen, säger Fairclough. Skolans styrdokument har 
skapats av makthavarna och verkställs av de enskilda kommunerna och skolorna, genom att 
dessa tolkar och efterlever lagtexten.  

Fairclough har utarbetat en tredimensionell analysmodell där text, diskursiv praktik och 
social praktik studeras. Den första dimensionen innebär en textanalys. Där granskas de 
lingvistiska egenskaper som texten har genom att man uppmärksammar textens ordval, 
grammatiska struktur och mönster. Denna studie syftar till att undersöka hur den enskilda, 
funktionshindrade eleven beskrivs i Sveriges och i Ungerns styrdokument.  

Enligt Fairclough är den andra dimensionen den diskursiva praktiken. Här studerar man 
hur texten är konstituerad och hur den konstituerar, det vill säga hur texten är producerad och 
hur den används av mottagaren. När det gäller skollagen skapas den av de dominerande 
politiska makthavarna. Texten tolkas senare av pedagogen eller grupper av pedagoger, till 
exempel skolans arbetslag, som följer lagen.  

Den tredje dimensionen är en breddning av diskursbegreppet där relationen mellan språk 
och diskursiv praktik relateras till andra diskursiva praktiker eller till andra inte diskursiva 
områden. Fairclough kallar den tredje dimensionen för den sociala praktiken.  

 
 

4.3. Utformning och tillvägagångssätt 
 
I följande del av uppsatsen introduceras det empiriska materialet. Jag kommer att motivera 
hur studiens urval och avgränsningar har gjorts. Sedan följer en beskrivning av hur analysen 
och bearbetningen av materialet har gått till. Även reflektioner kring trovärdighet och tankar 
om etiska överväganden kommer att presenteras här.  
 
 

4.3.1 Empiri 
 
När jag valde empirin till min studie, var det första kriteriet att dessa ska vara dokument som 
finns och gäller i båda länderna. Nästa kriterium var att dokumenten ska var politiskt 
bestämda och styrande, därför att just sådana texter kan ge ett svar på mina frågeställningar. 
Det tredje kriteriet var att skrifterna ska vara likvärdiga i båda länderna, och tack vare detta är 
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de jämförbara. Utifrån dessa kriterier består studiens empiri av den nya svenska skollagen 
från 2010 och den nu gällande ungerska skollagen från 1993, vilka jag ansåg som mest 
lämpliga för en jämförande textanalys.  

Den svenska Skollagen är en ramlag, vilket betyder att politikerna i lagtext har angett 
ramarna men sedan överlåtit åt kommunerna att utforma detaljer utifrån de egna 
förutsättningarna. Jag kommer att undersöka Skollagen som ramlag. Den ungerska 
Utbildningslagen däremot är en grundlag som innehåller viktiga detaljer och låter 
kommunerna avgöra färre frågor. 

Min avsikt har i första hand varit att finna likheter och olikheter i valet av ord och begrepp 
när man vill beskriva funktionsnedsättning i den svenska Skollagen 2010 och i den ungerska 
Utbildningslagen 1993. Detta för att hitta exempel på skillnader och sammanträffanden 
mellan dessa två länders hantering av frågor om elever som har en funktionsnedsättning. 
Sådan information skulle kunna belysa min tidigare erfarenhet, att i Sverige finns det flera 
`handikappade` barn.  
 
 

4.3.2 Skollagen:2010 och Utbildningslagen 1993:800 
 
Efter att ha beskrivit och jämfört den historiska bakgrunden till de lagtexter som jag kommer 
att analysera, vill jag i det följande belysa skillnader och likheter mellan Skollagen (2010) och 
Utbildningslagen (1993). 

Den svenska Skollagen fastställdes den 22 juni 2010 och träder i kraft den 1 juli 2011. Jag 
har i mitt jämförelsearbete tittat på Skollagen 1985 först, men efter att jag hade genomfört 
arbetet kände jag att den nya lagen kommer att ge ett intressantare svar på mina 
frågeställningar eftersom förändringarna i den nya skollagen syftar till att spegla de 
förhållanden som finns inom dagens moderna skola. Skollagen 2010:800 börjar med 
”Inledande bestämmelser” där man fastställer vilka utbildningsinstitutioner som lagen är 
inriktad på. Kapitel 1 fastställer grundläggande demokratiska värderingar, rättigheter och 
skyldigheter samt likvärdigheter, och en egen paragraf (10 §) handlar om att det är barnets 
bästa som ska vara utgångspunkten för allt som rör barn. Den ungerska Utbildningslagen 
heter Közoktatási Törvény, vilket betyder Lag om Allmänutbildning. I överensstämmelse med 
denna benämning innehåller lagen rättigheter och skyldigheter inom utbildning för 
undervisningens alla institutioner. Den börjar med en kort inledning som handlar om allmänna 
rättigheter och skyldigheter när det gäller utbildning. I fortsättningen kommer jag att kalla det 
ungerska dokumentet för Utbildningslag, och det svenska dokumentet för Skollag.  

Båda styrdokumenten innehåller ”Allmänna föreskrifter” där man i 1 § skriver att 
utbildningsrättigheten gäller för alla institutioner som är ålagda att undervisa, oavsett vilken 
typ av institution det handlar om och i vilka ämnen man undervisar där.  

Båda skollagarna är indelade i flera kapitel: Skollagen 2010 har 29 kapitel, medan 
Utbildningslagen 1993 har 9 kapitel. Dessa kapitel är indelade ytterligare, i paragrafer, som i 
sin tur har delats in i mindre stycken och punkter. Utbildningslagen har ändrats ett flertal 
gånger för att passa till det ständigt ändrade utbildningssystemet, men i denna uppsats 
granskas och jämförs originaltexten från 1993. En lagtext är en genretext, vilket betyder att 
den har producerats och distribuerats under vissa specifika förhållanden. Den har också 
skapats under vissa typiska förhållanden och för en särskild typ av konsumtion (Selander 
1988). Gemensamt för dokumenten som jag har undersökt är att de är skrivna under specifika 
villkor för textproduktionen, vilket innebär att vissa bestämda regler för innehåll och formalia 
var givna. Dessa bestämmelser kommer jag inte att redogöra för inom uppsatsens ramar, men 
jag anser att det är en viktig kunskap vid en diskursanalys av dessa styrdokument. Det jag 
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kunde konstatera är att lagtextens formalia och stadga är likadana i Ungern och i Sverige. 
Skollagen både i Sverige och i Ungern har stiftats av riksdagen.  
 
 

4.3.3 Validitet 
 
I detta avsnitt diskuterar jag värdet på uppsatsen utifrån uppsatsens trovärdighet. 
Efter tolkningsprocessen gör jag en bedömning av forskningens validitet. För att avgöra 
frågan om validitet bör forskaren enligt Denscombe (2009) fråga sig om de data man har fått 
fram är rätt typ av data. Författaren skriver att det inte finns något absolut sätt att bevisa att 
framtagna data är exakta eller träffsäkra. Men det finns, hävdar han, vissa åtgärder som kan 
hjälpa forskaren att övertyga sig om att de framkomna data är trovärdiga. Denscombe (2009) 
beskriver tre metoder som forskaren kan använda: den första heter triangulering och betyder 
att man utnyttjar kontrasterande datakällor, den andra heter respondentvalidering och är den 
mest relevanta metoden för intervjuer, och den tredje, som heter grundade data, grundar sig på 
forskarens förtrogenhet med materialet. Eftersom jag i denna studie analyserar texter, 
använder jag den sistnämnda metoden, grundade data, för att närma mig till studiens 
trovärdighet.  

Vid kvalitativ forskning, påstår Denscombe (2009), bör forskaren räkna med att resultatet 
har påverkats av att undersökningen är gjord av just den forskaren med just denna metod och 
analysverktyg. Andra forskare, som använder andra metoder, skulle få annorlunda resultat, 
och det är därför som det går bra om en annan forskare tar upp samma fråga men använder sig 
av andra analysmetoder. På så sätt kan en undersökning vara till hjälp för en annan studie 
genom att andra forskare kan se och bedöma forskningsprocessen och resultatet. Den 
kvalitativa forskningen är alltid en produkt av vissa tolkningsprocesser, hävdar Denscombe 
(2009).  

 
 

4.3.4 Etiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de etiska avvägningar som jag har gjort i mitt 
arbete.  

Medan jag genomförde min undersökning tänkte jag på de forskningsetiska principerna. 
Av de fyra forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet har fastställt är det nyttjandekravet 
som är extra relevant för min forskning. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet 
bara får användas i forskningssyfte men inte till affärsmässigt bruk (www.codex.vr.se). Även 
Larsson (2005) tar upp de etiska avvägningarna inom kvalitativ forskning. Han poängterar 
också att forskningsresultaten inte bör drabba oskyldiga. Texten som jag analyserar handlar 
om människor, och därför kommer jag att hantera textens utsagor med omsorg, för att 
därigenom undvika att dra förhastade slutsatser som kan skada oskyldiga (Larsson 2005). 
 
 

4.3.5 Analys och bearbetning  
 
Här vill jag understryka att jag läste både de svenska och de ungerska texterna på 
originalspråket. Eftersom uppsatsens språk är svenska och den ungerska lagtexten inte har 

http://www.codex.vr.se/
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översatts till svenska, är alla översättningar mina egna tolkningar av den ungerska 
originaltexten 8.  

Jag använder den kritiska diskursanalysmodellen som analysinstrument, och därför läste 
jag texterna som ett första moment, i syfte att finna övergripande, gemensamma drag, 
kategoriseringar och diskurser. Jag letade extra noga efter grammatiska element i 
beskrivningarna av funktionsnedsättning, eftersom bakom uttryckssättet kommer jag att finna 
diskurser som är intressanta för mitt forskningssyfte. I nästa del av analysen fokuserar jag på 
de data som jag har fått fram, i syfte att finna redan existerande diskurser. Under analysens 
sista del kommer jag att bredda synvinkeln och begrunda den sociala praktik där diskurser 
befinner sig, möter varandra eller ingår i andra diskursiva praktiker.  
 
 
 

5. ANALYS 
 
 
I det följande beskriver jag resultatet i 3 avsnitt som följer mönstret av uppsatsens 
frågställningar. Jag kommer att titta närmare på Skollagen 2010 och Utbildningslagen 1993 
och koncentrera mig på hur dessa statliga dokument beskriver funktionshindrade barn. Ur den 
kritiska diskursanalysens synvinkel betraktar jag texterna som språkliga konstruktioner, som 
möjliggör olika handlingsmönster. Jag är uppmärksam på språkspel9 som framträder, vilka jag 
betraktar som diskurser. Jag kommer även att försöka hitta stycken där olika diskurser krockar 
med varandra. Viktiga aspekter, som jag har koncentrerat mig på under analysen, var hur 
olika uppfattningar framträder i texten och hur jag kan tolka dessa. Jag analyserar den svenska 
och den ungerska lagen parallellt, genom att först behandla den svenska texten och sedan den 
ungerska texten för att göra en sammanfattande jämförelse.  
 
 

5. 1 Olika beskrivningar av barn med funktionsnedsättning 
 
I kommande avsnitt kommer jag att ge en detaljerad bild av hur den svenska Skollagen (2010) 
och den ungerska Utbildningslagen (1993) förhåller sig till barn med funktionsnedsättning.  
 
 

5.1.1 Skollagens (2010) beskrivning 
 
Det första citatet som jag behandlar här gäller alla barn. Bestämmelsen tar upp de 
grundläggande värden som gäller i dagens Sverige och också är en av skolans viktigaste 
uppgifter, nämligen att respektera alla och allas rättigheter. 

                                                 
8 Översättningens korrekthet är även kontrollerad av en legitimerad översättare. 

9 I den kritiska diskursanalysen betraktas språket som en social aktivitet som befinner sig i ett kulturellt 
sammanhang. Språkspel betyder att språket används och uppfattas utifrån sociala konventioner och normer 
(Winther Jörgensen & Philips 2010). 
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4 § Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
 

”Respekt”, ”rättighet” och ”värderingar” är uttryck för de viktigaste demokratiska värden som 
är grundvalen för alla andra bestämmelser som skollagen vidare behandlar. Ord som ”olika”, 
”utvecklas” och ”förutsättning” beskriver individuella egenskaper, medan uttryck som ”stöd”, 
”stimulans” och ”skillnad” är begrepp som uppstår när individen samspelar med sin 
omgivning. Balansen mellan dessa ord gör att strävan efter likvärdighet blir stark och tydlig. 
Diskursen som förekommer här identifierar jag med en likvärdighetsdiskurs. Skollagens 
(2010) kapitel 15 handlar om de allmänna bestämmelserna om gymnasieskolan, 35 § handlar 
om en särskild grupp av gymnasieelever: de rörelsehindrade eleverna. Dessa elever beskrivs 
med följande ord: svårt rörelsehinder, rörelsehinder med kombination med en annan 
funktionsnedsättning, anpassad utbildning, behov av habilitering, elevhem, omvårdnad. 
Utifrån demokratiska värden kan vi se att även om dessa elever är en särskild grupp som 
undervisas i speciellt anpassade anläggningar, har de rätt till en likvärdig utbildning. 
Skollagens sista kapitel, den 29:e, innehåller de övriga bestämmelserna. 8 § förtydligar 
begrepp kring funktionsnedsättning. 
 

8 § Det som i denna lag sägs om personer med utvecklingsstörning gäller även dem som har fått 
en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  
Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen av denna lag jämställas 
med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller en 
sådan funktionsnedsättning som avses i första stycket.  
 

Hjärnskador som inte beror på hjärnskada under fostertiden eller i spädbarnsåldern men 
orsakas av sjukdom eller våld föranleder funktionsnedsättning. Dessa elever har samma 
rättigheter till utbildning som barn med utvecklingsstörning. De som har autism eller 
autismliknande tillstånd räknas till den gruppen om de har utvecklingsstörning eller annan 
liknande funktionsnedsättning. Dessa beskrivningar bestyrker Skollagens strävan efter att 
beskriva barn med funktionsnedsättning utifrån en jämlikhetsprincip. Det viktigaste är att alla 
har rätt (till?) och att alla ska få rätt insats, rätt stöd som grundar sig på rätt kartläggning.   

Skollagen (2010) beskriver särskolans existens på följande sätt: 
 

5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan.  
... Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en 
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.  
 

Innehållet i denna paragraf innebär att de som har en utvecklingsstörning hör till särskolan. 
Enligt denna formulering är utvecklingsstörning något som man har och inte något som man 
är, vilket betyder att en utvecklingsstörning är individrelaterad. Innan eleven tas emot av 
särskolan görs en ordentlig utredning där bland annat pedagoger, en psykolog och en läkare är 
med. Den psykosociala bedömningen, som rekommenderas för barn som riskerar att inte nå 
målet, saknas här. Men i stället är det en social bedömning som rekommenderas. 
Formuleringen tyder på att utvecklingsstörning är något som är bestående och undersökbart. 
En liknande formulering finns i beskrivningen av mottagandet på specialskolan. Ord som 
”funktionsnedsättning”, ”dövblind”, ”synskadad”, ”hörselskadad” och ”gravt språkstörd” 
förekommer som kännetecken för barn som ska tillhöra specialskolan. Institutionen 



 27

Specialpedagogiska skolmyndigheten utpekas som ansvarig för specialskolor. Kapitel 15 
innehåller den allmänna bestämmelsen som gäller för gymnasieskolan. Några särskilda 
bestämmelser behandlar Rh-anpassad undervisning, en speciellt anpassad utbildning för 
rörelsehindrade ungdomar. 
 

35 § I detta kapitel avses med ett svårt rörelsehinder ett rörelsehinder som ensamt eller i 
kombination med en annan funktionsnedsättning medför att en ungdom 
1. för att kunna följa ett program i gymnasieskolan behöver tillgång till en skola med Rh-
anpassad utbildning, och 
2. har behov av habilitering och i vissa fall av boende i elevhem och omvårdnad i boendet. 
 

Rörelsehinder är en befintlig funktionsnedsättning som uppstår på grund av en hjärnskada i 
fosterstadiet eller i småbarnsåldern. Den kan inte botas, men kan kompenseras. Därför är man 
tydlig när man beskriver dessa elevers behov av anpassad utbildning, habilitering, boende och 
omvårdnad. När det gäller rörelsehinder är det en särskild nämnd som bedömer och berättigar 
till antagning till en Rh-anpassad utbildning.  
 
 

5.1.2 Utbildningslagens (1993) beskrivning  
 
Den ungerska Utbildningslagen (1993) behandlar barnen utifrån individens behov: 

2. § 7 De organiserande och styrande myndigheterna för utbildningsmyndigheterna skall alltid ta 
hänsyn till barnets bästa. Dessa är lika rättigheter bland likartade; rätten till hjälp för utveckling 
efter egen förmåga och begåvning … (min övers.) 

4 § 7 … vid all bestämmande, skall hänsyn tas till barnets bästa, som är: att undervisningen är 
gratis; att eleven har rätt att få all stöd och hjälp för att utveckla sina kunskaper, sina talanger 
och sin personlighet; att vid beslutsfattandet ta hänsyn till alla faktorer som gäller barnets egna 
och de andra barnens gemensamma behov. (min övers.) 

Citatet framhåller barnets bästa som en grundläggande värdering som resten av texten vilar 
på. Ord som används här och som kan kopplas till individen är: lika, rättigheter, förmåga, 
begåvning, kunskap, talang, personlighet och behov. Ord som uttrycker samhälleliga faktorer 
är: hänsyn, hjälp, gratis och stöd. Om vi jämför dessa ord ser vi en obalans: den individuella 
sidan betonas mer och därför kommer den individanpassade diskursen till uttryck. Det är den 
enskilda individen som behöver hjälp för att kunna bli jämlik med likartade. 

 
8 B § (3) Barnen med speciella behov har rätt, utifrån den speciella läroplanens direktiv, till 
samma utbildning som de andra eleverna. (min övers.) 
 

Vi kan bevittna samma tendens i beskrivningen ovan, där skolplikten och utbildningens olika 
omfattning bestäms (slås fast?). Orden ”speciell” och ”samma” är varandras motsatser. Det 
faktum att de används i samma mening gör att den individanpassande diskursen och 
likvärdighetsdiskursen krockar med varandra.  

Nästa citat är en beskrivning av de speciella institutioner som tar hand om barn med 
speciella behov: 

2 § Barn med speciella behov tas omhand av speciella läkepedagogiska eller 
konduktivpedagogiska förskolor, skolor och gymnasieskolor. Kommunen kan organisera 
speciellt anpassade grupper, klasser utifrån behovet. Barnen som tillhör dessa läkepedagogiska 
grupper eller klasser har också rätt till habilitering och rehabilitering. 
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Texten gör ingen skillnad mellan olika funktionsnedsättningar, utan alla som behöver stöd 
tillhör den speciella grupp som får riktat stöd. Det är en självklarhet att elever med speciella 
behov hör till den speciella grupp som uppfostras på speciella institutioner, och i och med 
detta utestängs barnet från den ursprungliga gemenskapen. Utifrån texten kan det tolkas som 
att barn med funktionsnedsättningar avviker från dem som betraktas som normala.    

De barn som har rätt att ha personal med expertkunskap runtomkring sig, beskrivs på 
följande sätt i lagens sista del, i bilagans avslutande kommentar: 
 

Som barn med speciella behov räknas de som på grund av kroppsliga, sinnliga, intellektuella 
eller språkliga funktionshinder eller på grund av autism och flerfunktionshinder har svårigheter 
att lära sig och uppföra sig. Orsakerna till dessa svårigheter kan vara antingen organiska eller 
icke-organiska. (min övers.) 

 
Av de ord som används här framgår att som barn med speciella behov räknas alla barn som 
har något slags funktionsnedsättning. Samlingsnamnet ”barn med speciella behov” följer 
antidiskrimineringsprincipen: texten använder den gemensamma benämningen i stället för 
olika särbehandlande uttryck. Men trots samlingsnamnet är det olika specialister som tar hand 
om dessa barn. Detta gör att stödet blir individanpassat och att diskursen är den 
individanpassade diskursen.  

I den avslutande kommentaren kan vi bland annat läsa om ett integrationsprogram som 
riktar sig mot elever som behöver extra stöd: 

 
Kapitel 19. 16. Integrationsförberedelse: detta är ett utbildningsprogram som har utarbetats av 
utbildningsministern, och erbjuder lika möjligheter för utveckling och utbildning för barn som 
har svårigheter i skolarbetet på grund av deras sociala tillstånd eller utvecklingsnivå.  
Programmets syfte är att förbereda dessa barn för att kunna utvecklas tillsammans med de andra 
eleverna. 
  
52 § … barn med speciella behov skall ta del av speciella, extra utbildningar utöver de vanliga 
utbildningarna. Dessa är rehabilitering, och habilitering utifrån barnets behov. Syftet med dessa 
speciellt anpassade sysselsättningar är att minska skillnaden mellan eleverna. 
 

En diskurskrock är tydlig i båda texterna: integrationsdiskursen som är ett strävandemål i 
sammanhanget, och den exkluderande diskursen eftersom barnen enligt texten är målgruppen 
för ett särskilt utbildningsprogram som bestämmer att dessa barn tillhör den grupp som 
behöver särskilt stöd. Dessa barns tillhörighet är oklar; barnen placeras i en sorts 
ingenmansland mellan den stora gemenskapen och de som är särskilda. 
 
 

5.2 Skolans förhållningssätt gentemot barn med 
funktionsnedsättning 
 
I detta avsnitt presenteras hur Skollagen (2010) och Utbildningslagen (1993) beskriver 
skolans förhållningssätt gentemot barn med funktionsnedsättning.  
 
 

5.2.1 Skolans förhållningssätt i Skollagen (2010) 
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För att skolan ska kunna leva upp till likvärdighetsprincipen, som bägge skollagarna tar 
hänsyn till, behövs stöd och hjälpinsatser. Följande citat har hämtats från kapitel 3, som 
beskriver hur barnen kan utvecklas mot målen. 
 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation.  
Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.  
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 
 
10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda 
stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås.  
 

Utdragen beskriver att det är flera personer (personalen, föräldern, eleven själv) som har 
anmälningsplikt om man misstänker att en elev inte kommer att nå de nationella 
kunskapskravens mål. Det är skolans rektor som ska ta hand om dessa ärenden genom att 
genomföra en utredning och se till att det särskilda stödet sätts in. Man ska göra en sådan 
insats även om eleven har andra svårigheter i skolan. Här preciseras inte vilka andra 
svårigheter man menar, men elevhälsans inblandning tyder på en strävan efter att upptäcka 
problemets natur, som kan vara medicinsk, psykologisk, psykosocial och även pedagogisk. 
Enligt texten är grundförutsättningen för att eleven ska få rätt hjälp en grundlig utredning och 
ett åtgärdsprogram. Diskursen som jag kan identifiera här är stöddiskursen. Stödinsatserna 
anpassas efter utredningens resultat och sätts in efter utredningen. En uppföljning och 
utvärdering ska pågå kontinuerligt utifrån åtgärdsprogrammets beslut. Inom stöddiskursen 
finns det här tre andra diskurser som krockar med varandra: hälsodiskursen, för att elevens 
svårigheter är hälsorelaterade, eftersom det är elevhälsan som är inkopplad för utredning och 
rådgivning; delaktighetsdiskursen, för att stödbehovet är relaterat till det gemensamma 
nationella målet; och ansvarsdiskursen, för det är rektorn som har huvudansvaret för att rätt 
stöd i rätt tid sätts in. I och med att hälsodiskursen och delaktighetsdiskursen väger lika tungt i 
texten blir rektors ansvar vågmästaren mellan diskurserna. Skollagens andra kapitel behandlar 
ansvarsfördelningen inom utbildningen. Paragraf 25 handlar om elevhälsan.  
 

25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling 
mot utbildningens mål ska stödjas.  
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan 
kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. 

Vi kan fundera över flera betydelsefulla utsagor här. De ord som beskriver insatserna är 
individrelaterade. Det är eleven själv som behöver medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska, förebyggande, hälsofrämjande insatser samt kunnig och kompetent 
personal. Att stödet ska sättas in för eleven i relation till det gemensamma målet gör att 
individen blir en del av gemenskapen, även om stödet är individrelaterat, eftersom målet 
gäller för alla som deltar i undervisningen. I kapitel 3 i Skollagen (2010) skriver man: 

7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 
komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 
inte annat följer av denna lag eller annan författning.  
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11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en 
annan särskild undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.  

Samma deltagandediskurs finns med i texten genom att barnen får stöd som komplement till 
utbildningen, och att detta stöd kan ges i den vanliga undervisningsgruppen eller på annat sätt. 
Textens tyngdpunkt ligger på stödet och det bör inte vara särskiljande. I samma kapitel kan vi 
läsa om de olika möjligheter lagen tillåter för att inrätta det särskilda stöd som barnet har rätt 
till. Dessa är särskilda undervisningsgrupper, enskild undervisning eller en anpassad 
studiegång. Utifrån dessa begrepp ser vi att tyngdpunkten ligger på stödet och inte på 
individens sociala situation. Det är inte den totala skolsituationen som ska förändras, utan 
stödet ska sättas in för barnet och i och med detta övergår texten i en exkluderingsdiskurs.  

Kapitel 7 beskriver skolplikten, som ur en demokratisk synvinkel är allas rättighet. De barn 
som har en utvecklingsstörning erbjuds att gå i grundsärskolan. Stödinsatsen blir i detta fall att 
barnet får gå i en anpassad institution. 

5 § Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om 
mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när 
utredningen genomförs. Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet 
tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt enligt 
denna lag. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om 
det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. 

En grundlig och omfattande pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social prövning 
genomförs innan beslutet fattas. Barnets vårdnadshavare måste vara delaktiga i beslutet, 
samtidigt som barnet för sitt eget bästa också kan börja i grundsärskolan utan föräldrarnas 
medgivande. Nästa paragraf i samma kapitel handlar om specialskolan, som erbjuds barn som 
på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller 
grundsärskolan. Elever som är berättigade att studera i specialskolan är de dövblinda eller 
synskadade med ytterligare funktionsnedsättning, döva eller hörselskadade eller gravt 
språkstörda. Vi kan se att lagen erbjuder alla barn att gå i skolan oavsett vilken 
funktionsnedsättning barnen har.  
 
 

5.2.2 Skolans förhållningssätt i Utbildningslagen (1993) 
 
Den ungerska Utbildningslagen (1993) ägnar en hel paragraf, 30 §, åt barn med speciella 
behov. Alla viktiga bestämmelser som gäller utbildning för barn med funktionsnedsättning 
finns i paragraf 1.  

(1) Barn med speciella behov har rätt till speciell omsorg och beroende på barnets behov kan den 
vara speciellt anpassad pedagogik, läkepedagogik eller konduktiv pedagogik. Denna speciella 
omsorg kan ske inom ett speciellt förtidsutvecklingsprogram eller inom förskolan eller skolan 
samt inom ett speciellt utvecklingsförberedande program, allt detta efter rekommendation av 
nämnden som består av specialister och rehabiliteringspersonal. (min övers.) 

Språkbruket i texten riktar in sig på individer som är särskilda: speciella behov, speciell 
pedagogik, speciell omsorg, speciellt utvecklingsprogram, speciellt förberedande program, 
specialister. Med denna överanvändning av ordet ”speciell” blir inte bara individen speciell, 
utan även stödet. Läkepedagoger, konduktorer, specialister och rehabiliteringspersonal ges en 
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roll som exkluderande experter. Nästa citat är från paragraf 30 och handlar om vilka 
specialister som har mandat att förverkliga speciellt stöd: 
 

(3) De läkepedagogiska och konduktivpedagogiska institutionerna skall ha tillgång till personal 
med rätt utbildning och material som är anpassat till uppgiften att undervisa och rehabilitera 
elever med speciella behov. Vårdnadshavaren har rätt att välja ut dessa institutioner efter det 
sakkunniga rådgivande rådets rekommendation. (min övers.) 
Skolpsykologen skall ha en pedagogisk-psykologisk magisterexamen och pedagogen skall ha en 
psykologisk vidareutbildning. (min övers.) 
Pedagogen som har en vidareutbildning som omfattar magisterexamen i läkepedagogik kan 
anställas som sakkunnig rådgivare. (min övers.) 
 

Det som framgår av texten är att för att stödja barn med speciella behov behövs både 
anpassade institutioner och utbildad personal. Det är läkepedagoger, konduktorer, 
skolpsykologer med pedagogisk kompetens samt pedagoger med magisterexamen i något 
speciellt ämne som kan ta hand om barn som behöver hjälp. Dessa experter, som har ganska 
avancerade kunskaper i pedagogik, rättare sagt i läkepedagogik, utför ett individuellt stöd som 
riktar sig mot det enskilda barnet. Stödinsatsen vilar på medicinska och psykologiska grunder 
eftersom de experter som ger stöd är pedagoger som också har en medicinsk eller psykologisk 
utbildning. Även de sakkunniga rådgivare som utreder och ger råd har läkepedagogisk 
utbildning, vilket gör att barnet blir föremål för en läkepedagogisk rehabilitering. Skolans 
förhållningssätt gentemot barn med funktionsnedsättning är exkluderande och därför finner 
jag här den exkluderande diskursen också.  

Även nästa citat, som beskriver den pedagogiska resursenheten, är ett exempel på ett 
förhållningssätt som bygger på den exkluderande diskursen. Det är individen som har en 
funktionsnedsättning och därför ska stödet riktas mot individen: 

 
För att erbjuda föräldrar, pedagoger och utbildningsinstitutionen hjälp och stöd finns den 
Pedagogiska Resursenheten till hands. Enhetens uppgift är att ge läkepedagogiska råd samt att 
erbjuda utvecklande förberedelser och rehabilitering, samt logopedstöd och konduktiv 
pedagogisk rådgivning och sjukgymnastik. (min övers.) 
 

Utbildningslagen har flera bilagor. Bilaga 1 fastställer vilka andra specialister som kan 
kopplas in i undervisningen. Skolan ska anställa specialister ifall barn som behöver särskilt 
stöd finns med. Dessa specialister är kurator, specialiserad skolläkare, skolpsykolog, 
socialarbetare, socialpedagog samt lärarassistent och läkepedagog, konduktor, läkepedagogisk 
assistent, resande läkepedagog och utvecklande pedagog. En resande läkepedagog och en 
utvecklande pedagog är pedagoger som är anställda av kommunen och har flera barn i olika 
skolor att ta hand om.   

Även rektor skall vara en högutbildad expert i ämnet pedagogik samt med viss 
specialisering: 
 

Rektor för specialinstitutioner för barn med speciella behov skall ha speciella sakkunskaper som 
kan vara speciella läkepedagogiska kunskaper, samt en pedagogisk magisterexamen. (min 
övers.) 
 

Även särskilda institutioners legalitet bekräftas i Utbildningslagen. Kapitel 4 ger en utförlig 
beskrivning av dessa institutioner och skolor. Barn som har anpassnings- eller 
uppförandeproblem räknas också som stödbehövande.  
 

30 § (7) Om barnet kämpar med anpassnings- eller uppförandesvårigheter samt 
inlärningssvårigheter utan organiska orsaker, har han eller hon rätt till en progressiv verksamhet. 
Den progressiva verksamheten kan realiseras inom förskolan, skolan eller på internat. (min 
övers.) 
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(9) På Pedagogiska Resursenhetens eller rådgivartjänstens rekommendation kan rektor ge barn 
med särskilda behov eller anpassnings- eller uppförandesvårigheter dispens från en del av 
undervisningen. I sådana fall skall skolan erbjuda individuell utbildning, som innebär stöd 
antingen inom den gemensamma undervisningen eller anpassad individuell studiegång, samt 
anpassade möjligheter att nå antingen det gemensamma eller det anpassade målet. Dessa 
möjligheter är: längre förberedelsetid, hjälpmedel vid behov, muntligt prov i stället för det 
skriftliga eller skriftligt prov i stället för det muntliga. (min övers.) 

 
Ord som ”kämpar”, ”anpassning”, ”uppförande” och ”svårigheter” pekar på de individuella 
svårigheterna. Dessa hinder gör att barnet inte kan delta i den vanliga undervisningen. Ett 
progressivt stöd erbjuds, men på separata institutioner. Hjälpen är kompensatorisk och syftar 
till att individen ska utvecklas utifrån sina individuella möjligheter. 
 
 

5.3 Skollagens (2010) och Utbildningslagens (1993) syftningar på 
internationella dokument 
 
Under analysen hittade jag ett antal kopplingar till de internationella dokumenten (FN:s 
Barnkonvention från 1989, och Standardregler från 1993 och Salamancadeklarationen från 
1994). I den svenska Skollagen finns anspelningar på alla internationella grunddokument, 
medan den ungerska Utbildningslagen bara bygger på Barnkonventionen. Det är därför som 
jämlikhetsidén saknas i den ungerska texten, medan den svenska texten är genomsyrad av 
tanken om jämlikhet. På grund av detta har Skollagen 2010 både jämlikhet och delaktighet 
som huvudmotiv och det gäller för alla barn oavsett funktionshinder. Därför sätter man in 
det speciella som ett komplement till den vanliga undervisningen och därför har särskolan 
sin undervisning så nära grundskolans undervisning som möjligt. Den ungerska 
Utbildningslagen 1993 däremot placerar barnet i centrum med utgångspunkt i principen om 
allas lika värde. Därför riktar sig stödet mot ett enskilt barn så att just det barnet ska ha 
möjlighet att bli lika mycket värt som alla andra barn. 

WHO:s klassifikationssystem ICHD (1980) påverkade den ungerska Utbildningslagen 
(1993) starkt. Enligt ICHD (1980) uppstår ett funktionshinder när individen samspelar med 
miljön. Även om Utbildningslagens språkbruk inte diskriminerar, möjliggör den spekulationer 
eftersom barnen kan inordnas i olika kategorier och stödet organiseras utifrån dessa 
kategorier. Som jag har nämnt tidigare, i kapitel 3.4.4, har ICHD fått kritik, och därför 
ändrades det år 2001 till ICF. Enligt den nya klassificeringen ses funktionsnedsättning som ett 
resultat av olika orsaker och samverkan, som bygger på varandra. Genom ICF:s system finns 
det flera möjligheter att beskriva ett funktionstillstånd med hjälp av individuella och 
miljörelaterade faktorer. Skollagens (2010) språkbruk är konsekvent: ordet 
”funktionsnedsättning” används genomgående. Detta uppfattar jag som att man är öppen för 
att tolka texten och anpassa stödet och insatsen från fall till fall. 
 
 

5.4 Sammanfattning av analys 
 
Båda skollagarna poängterar allas lika värde samt stödinsatser för dem som behöver det och 
deras tillhörighet utifrån skolpliktsprincipen. Med utgångspunkt i likvärdighetsdiskurs, 
stöddiskurs och tillhörighetsdiskurs sorterade jag materialet till den jämförande analysen. 
Inom dessa stora, gemensamma diskurser fann jag flera andra diskurser som skiljer den 
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svenska och den ungerska texten från varandra. Dessa olika diskurser kommer jag att 
diskutera i uppsatsens slutdiskussion. 

Här vill jag betona en formalitetsskillnad mellan den svenska och den ungerska 
Utbildningslagen. Den svenska Skollagen bygger in bestämmelsen om stödinsatser för barn 
med funktionsnedsättningar i textens flöde. Genom att själva texten har en sammanhållen 
struktur, blir stödet inkluderande: alla har samma möjligheter att lyckas. I den ungerska lagen 
står bestämmelsen som handlar om barn med speciellt stöd i en särskild paragraf, i paragraf 
30. Detta gör att det är lättare att finna den föreskrift som gäller barn i behov av särskilt stöd i 
den ungerska texten, men samtidigt blir textens segregerande struktur en modell för 
segregering eftersom en speciell paragraf handlar om funktionsnedsättningar samt 
stödinsatser.  
 
 
 

6. DISKUSSION AV RESULTATET 
 
 
De frågeställningar som denna studie utgår från är följande: Hur beskrivs barn med 
funktionshinder i den svenska Skollagen (2010)? Hur beskrivs barn med funktionshinder i den 
ungerska Utbildningslagen (1993)? Hur beskrivs den svenska skolans förhållningssätt 
gentemot barn med funktionsnedsättning i den svenska Skollagen (2010)? Hur beskrivs den 
ungerska skolans förhållningssätt gentemot barn med funktionsnedsättning i den ungerska 
Utbildningslagen (1993)? Hur förhåller sig den svenska Skollagen (2010) och den ungerska 
Utbildningslagen (1993) till internationella dokument rörande barnets funktionsnedsättning? 
Vilka eventuella likheter och skillnader finns det mellan de olika ländernas styrdokument?  

I undersökningen har jag använt kritisk diskursanalys. Genom att analysera texternas 
språkbruk kunde jag identifiera diskurser som genomsyrar lagtexten. De diskurser som 
förekommer i lagtexterna har jag delat in i två kategorier: allmänna diskurser och särskilda 
diskurser. De allmänna diskurser som jag fann är likvärdighetsdiskurs, stöddiskurs och 
tillhörighetsdiskurs. Under arbetets gång upptäckte jag även flera andra diskurser som jag 
kommer att resonera om i det här avsnittet.  

Ett av skolans styrdokument är skollagen/utbildningslagen, och därför anser jag att 
lagtextens beskrivning av funktionsnedsättning, stöd och tillhörighet ger en antydan om hur 
olika aktörer i skolsammanhang förhåller sig till dessa begrepp. Både Sveriges och Ungerns 
skollagar betonar att alla barn med funktionsnedsättning har rätt till stöd i sin utveckling. 
Skollagarna i bägge länderna poängterar att stödet skall sättas in så fort svårigheter upptäcks. 
Men stödet ska sättas in på olika sätt.  

Båda skollagarna poängterar lika möjligheter för alla, och detta är en grundprincip i ett 
demokratiskt land. Den svenska skollagen sträcker sig över likvärdighetsprincipen och 
betonar delaktighetsprincipen också (innefattar inte bara … utan också …?). Orsaken till 
denna skillnad fann jag i Assarsons avhandling (2007). Hon skriver att när Berlinmuren föll 10 
genomgick västvärlden en demokratisk kris och behövde nya innebörder för 
demokratibegreppet, nu när den västerländska demokratin inte längre var motpolen till 
öststaternas kommunism. Frågor som allas lika värde, mångfald, rättigheter och skyldigheter 
lyftes fram, och i och med detta börjar skolorna arbeta med ett nytt begrepp: värdegrunden 
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(Assarson 2007). Denna tankeutveckling kunde inte få fäste i den nyorganiserade ungerska 
politiken, som precis hade börjat bygga upp en demokrati. Skollagen som antogs år 1993 
speglar den nya ungerska demokratin. År 1993, när den ungerska Utbildningslagen skapades, 
var bara Barnkonventionen (1989) tillgänglig som ett internationellt grunddokument, och 
därför användes likvärdighetstankar men inte principen om delaktighet. Utbildningslagen 
(1993) ställer frågan om likvärdighet i relation till varje barns behov. Innebörden i 
likvärdighet som den formuleras i texten pekar på vilka möjligheter eleverna har i 
undervisningen och hur deras brister kan kompenseras för att öka deras möjligheter till 
lärande. Det faktum att den ungerska lagen poängterar individanpassade förberedelser eller 
studier samt sakkunniga experter som hör till segregerade institutioner ger det pedagogiska 
arbetet i Ungern en kategorisk prägel. I det kategoriska perspektivet reduceras svårigheter ”till 
individers avvikelse från vad som betraktas som normalt enligt en medicinsk-psykologisk 
modell” (Emanuelsson et al. 2001 s. 23).  

Läkepedagogik, som är en interdisciplinär humanistisk vetenskap, har en medicinsk-
psykologisk grund, skriver Gordosné (2010).  Hon menar att läkepedagogik är en komplex 
vetenskap vars uppgift är att med hjälp av läkande pedagogik rehabilitera barn som har 
funktionsnedsättning. Den läkande pedagogikens syfte, påstår Gordosné, är att ge stöd i form 
av terapi, rehabilitering, läkande uppfostring och pedagogik. Läkepedagogiken, som enligt 
beskrivningen är en speciell gren av pedagogik, har flera specialiseringar, till exempel 
konduktor, somatopedagog och logoped. Utbildningslagen beskriver tydligt och ingående 
vilka läkepedagogiska specialister som kan undervisa i vilka sammanhang. Detta krav skapar 
ett glapp mellan ”vanliga pedagoger” som inte kan och inte får jobba med barn med 
funktionsnedsättning, och läkepedagoger som besitter goda specialkunskaper. Även den 
ungerska forskningen, som jag har tagit del av, visar denna obalans när det gäller inkludering 
(Fischer 2009, Füvesné 2009). Enligt forskarna saknas en gemensam plattform där 
skolpersonal och specialister kan mötas, när det gäller att inkludera barn med 
funktionsnedsättning. 

Under analysen kunde jag fastställa att även synen på elevernas svårigheter är olika i 
länderna som ingick i min studie. Skollagen (2010), som är ny, speglar det inkluderande 
synsätt som Salamancadeklarationen (1994) representerar. Textens struktur och formuleringar 
erbjuder ett sammanhållet mönster där alla barn strävar mot samma mål och man sätter in stöd 
för de elever som behöver det i relation till målet. Jag anser att Skollagen har ett starkt 
relationellt perspektiv när det gäller funktionshinder. Det relationella synsättet betyder, precis 
som flera forskare har betonat, att man betraktar elevens funktionsnedsättning i relation till 
omgivningen (Emanuelsson et al. 2001, Björk-Åkesson & Nilholm 2007). Tyngdpunkten 
ligger på i vad mån den sociala omgivningen kan påverka den enskilda individen för att 
underlätta för henne att leva med funktionsnedsättning (Göransson 2004). Även om Skollagen 
(2010) ger utrymme för exkluderande lösningar för utvecklingsstörda, döva, blinda och 
rörelsehindrade elever håller jag med om Inga-Lill Matsons (2007) tolkning när det gäller 
inkluderingsprincipen i Salamancadeklarationen (1994). Matson förklarar deklarationens 
inkluderingsbegrepp på följande sätt: att inkludera alla barn i en skola betyder att alla ska ingå 
i det gemensamma utbildningssystemet, som innefattar samtliga barn, oavsett 
funktionsnedsättningar. Även Utbildningslagen (1993) framhåller stöddiskursen när det gäller 
skolans förhållningssätt gentemot barn med funktionsnedsättning. Men syftet är att individen 
ska kunna utvecklas utifrån sin egen förmåga. Stöddiskursen möter den individanpassade 
diskursen. 

Det specialpedagogiska synsätt som Ahlberg (2007) använder 11, anser jag som passande 
när det gäller synen på barn utifrån Utbildningslagen (1993). Det individanpassade synsättet, 
                                                 
11 Individinriktat och deltagande perspektiv av Ahlberg (2007). 



 35

som har sina historiska rötter i medicinsk och psykologisk forskning, fokuserar på avvikelse 
och handikapp, och det förutsätter en speciellt anpassad pedagogik som är bred och 
mångfacetterad. Detta är läkepedagogiken. Ahlbergs andra perspektiv, deltagarperspektivet, 
har en större fokus. Ur detta perspektiv betraktar man den enskilda individen som en del av 
helheten, där ”likvärdighet”, ”egenmakt” och ”rättvisa” är grundbegrepp. Den svenska 
skollagen med strävan efter det deltagande arbetssättet är ett tydligt exempel på Ahlbergs 
kategorisering. 
 
 
 

7. SAMMANFATTNING 
 
 
Jag har kommit fram till att både Skollagen (2010) och Utbildningslagen (1993) är starkt 
influerade av de internationella dokument som fanns när dessa lagar antogs. Dessutom 
upptäckte jag att lagtexterna beskriver barn med funktionsnedsättning på olika sätt. Jag anser 
att Haugs (1998) skildring beskriver skillnaden på ett tydligt sätt. Haug skriver om social 
rättvisa, som är individens rättighet att delta i den sociala gemenskapen på sina egna villkor. 
Han beskriver det kompensatoriska perspektivet och det demokratiska deltagarperspektivet på 
social rättvisa. Den tanken finns med i båda skollagarna. Haug hävdar att den 
kompensatoriska synen betyder att barnet kompenseras för sitt individuella behov genom att 
man sätter in extra resurser, medan det demokratiska deltagarperspektivet utgår från/bygger 
på ömsesidig respekt och accepterande. Författaren konstaterar att det kompensatoriska 
synsättet dominerade i de nordiska länderna från 1800-talet och fram till 1970-talet (Haug 
1998). Med tanke på att den ungerska demokratin inte har funnits lika länge som den svenska, 
och att skolutvecklingen blev mindre självständig, är det förståeligt att Utbildningslagens 
(1993) språkbruk när det gäller funktionsnedsättning är kompensatoriskt och individinriktat. 
Skollagen (2010), som är ny, och grundar sig på vedertagna internationella demokratiska 
värden, med betoning på jämlikhet, rättvisa och respekt, uttrycker inkludering. Inkludering 
betyder ”att alla som senare ska vara tillsammans i samhället också är det i skolan. Innanför 
dessa ramar ska den enskilda individen kunna förhandla om och påverka sin egen situation” 
(Haug 1998 s. 20). Det är därför som jag tycker att Skollagen (2010) har en både relationell 
och deltagande syn på funktionsnedsättning.  
 
 

7.1 Kritik, vidare forskning och avslutning  
 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram kritik och förslag till vidare forskning. 
 
 

7.1.1 Kritik 
 
När man undersöker olika länders politiska dokument är det en fördel att ha kunskap om dessa 
länder, att tala språket samt att känna kulturen. Fördelen med dessa förkunskaper är att 
forskaren inte behöver använda översättningar, eftersom hans egna erfarenheter hjälper 
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honom i tolkningsprocessen. Detta gör att undersökarens personliga erfarenheter påverkar 
undersökningens slutsats. När jag skrev denna uppsats använde jag mina erfarenheter och 
språkkunskaper både från Ungern och från Sverige. Undersökningens slutsats är mina 
tolkningar av det material som jag fick fram genom den diskursanalys som beskrivs i kapitel 
4.1. En annan undersökare, som har andra förkunskaper och använder andra metoder, skulle 
ha kommit fram till en annan slutsats. 
 
 

7.1.2 Vidare forskning 
 
Att analysera och jämföra olika texter från olika länder ger en insikt om att samma företeelse 
kan beskrivas på olika sätt på dessa länders språk. Som analysen har visat återfinns 
”funktionsnedsättning” och ”stöd” i de båda ländernas lagtexter, men på olika vis. Det skulle 
vara intressant att studera hur lagens föreskrift förverkligas både i Sverige och i Ungern. Det 
kan man göra genom att delta i verksamheten och observera lärarens förhållningssätt 
gentemot funktionsnedsättning och dra slutsatser om hur pedagogerna i Sverige och i Ungern 
tolkar och verkställer lagens föreskrift. Det skulle vara intressant att utveckla Isakssons (2009) 
och Lutz (2009) forskningsfråga om kategorisering, normalitet och avvikelser. Deras 
forskning har visat att det finns skillnader i dagens Sverige i fråga om vilka stödinsatser som 
man sätter in för fysiskt handikappade elever och för dem som har ett ”osynligt” handikapp. 
Utifrån detta skulle det vara intressant att analysera viktiga dokument om hur stödinsatser 
beskrivs i både Sverige och Ungern. 
 
 

7.1.3 Avslutning 
 
För flera år sedan lyssnade jag på en föreläsning av en 20 år gammal rullstolsburen man, som 
berättade om sin uppväxt och skolgång. Hans slutord var att det inte spelar någon roll om man 
är integrerad eller inkluderad, utan det viktigaste är att man är medräknad och inte bara 
inräknad. Hans upplevelse var att även om han fick vara i en vanlig klass, fanns det vissa 
gemensamma aktiviteter som han inte fick eller kunde vara med i. 

Jag valde hans ord som titel på mitt arbete, eftersom de på ett bra sätt speglar skillnaden 
mellan den svenska och den ungerska skollagen: den svenska skollagens strävan efter allas 
delaktighet och den ungerska lagens strävan efter lika möjligheter. 
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