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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur en skola för alla framställs i 2011-års skollag jämfört 

med 1985-års skollag samt i 2011-års läroplan, Lgr11, jämfört med 1994-års läroplan, Lpo94. 

Empirin har begränsats till de avsnitt som berör grundskolan ur perspektivet en skola för alla 

och elever i behov av särskilt stöd, i de båda skollagarna och läroplanerna (endast kapitel 1). 

Analysen gjordes utifrån två av Faircloughs tre diskursdimensioner: text och diskursordning. I 

diskussionen anknyts till den tredje dimensionen: den sociala praktiken. Analysverktyget för 

diskursordningen var dels inspirerat av Asp-Onsjös (2006) aspekter av inkludering (rumslig, 

socialt och didaktiskt) dels av Perssons (2010) modell för analys av grundläggande 

demokrativärden. Resultatet visar att förändringarna i 2010-års skollag förstärker inkluderings-

tanken i en skola för alla men i Lgr11 är skillnaderna mot Lpo94 mindre än mellan de båda 

skollagarna. Skolans verksamhet är reglerad i skollagen och i läroplanen. Lärare har en 

skyldighet att läsa och följa läroplanen, men troligen har en stor del av lärarna inte tagit del av 

skollagens innehåll. Hur väl skillnaderna i diskursordningarna i skollagarna speglas i Lgr11 

kan därmed antas påverka hur synen på en skola för alla förändras eller inte alls förändras, i 

praktiken. I Slutsatser diskuteras hur dessa skillnader mellan styrdokumenten kan komma att 

påverka synen på en skola för alla.  

 

Nyckelord  
Kritisk diskursteori, läroplan, skollag, inkludering, demokrati, special pedagogik. 

 

  

 

 



 

   

 

Innehåll 

FÖRORD ...................................................................................................................................................... 1 

INLEDNING.................................................................................................................................................. 2 

SYFTE .............................................................................................................................................................. 4 

BAKGRUND ................................................................................................................................................. 5 

MOT EN SAMMANHÅLLEN SKOLA .......................................................................................................................... 5 

1962-ÅRS LÄROPLAN ......................................................................................................................................... 6 

1969-ÅRS LÄROPLAN ......................................................................................................................................... 7 

1980-ÅRS LÄROPLAN ......................................................................................................................................... 8 

1994-ÅRS LÄROPLAN ......................................................................................................................................... 8 

2010-TALET ................................................................................................................................................... 10 

TIDIGARE FORSKNING ............................................................................................................................... 12 

INKLUDERING .................................................................................................................................................. 12 

SKOLANS DEMOKRATIUPPDRAG .......................................................................................................................... 14 

SPECIALPEDAGOGIK .......................................................................................................................................... 16 

Elever i behov av särskilt stöd ................................................................................................................ 17 

Åtgärdsprogram ..................................................................................................................................... 18 

EN SKOLA FÖR ALLA .......................................................................................................................................... 19 

TEORETISKT PERSPEKTIV ........................................................................................................................... 20 

CENTRALA BEGREPP ......................................................................................................................................... 22 

METOD ..................................................................................................................................................... 23 

URVAL ........................................................................................................................................................... 23 

FORSKARENS ROLL ........................................................................................................................................... 23 

RESULTATBEARBETNING OCH ANALYSGENOMFÖRANDE ............................................................................................ 24 

BESKRIVNING AV ANALYSEN ............................................................................................................................... 24 

TILLFÖRLITLIGHET ............................................................................................................................................ 26 

ETISKA ASPEKTER ............................................................................................................................................. 26 

RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................................................ 27 

EXPLICITA SKILLNADER MELLAN TEXTERNA I DE BÅDA SKOLLAGARNA SOM KAN SES HÄNFÖRAS TILL EN SKOLA FÖR ALLA ......... 27 

Inkluderingsaspekter .............................................................................................................................. 27 

Demokrativärden ................................................................................................................................... 31 

IMPLICITA SKILLNADER MELLAN TEXTERNA I DE BÅDA SKOLLAGARNA SOM KAN SES HÄNFÖRAS TILL EN SKOLA FÖR ALLA ......... 33 

Inkluderingsaspekter .............................................................................................................................. 33 



 

 

 

Demokrativärden ................................................................................................................................... 34 

EXPLICITA SKILLNADER MELLAN TEXTERNA I KAPITEL 1 I DE BÅDA LÄROPLANERNA SOM KAN SES HÄNFÖRAS TILL EN SKOLA FÖR 

ALLA .............................................................................................................................................................. 34 

Inkluderingsaspekter .............................................................................................................................. 34 

Demokrativärden ................................................................................................................................... 35 

IMPLICITA SKILLNADER MELLAN TEXTERNA I KAPITEL 1 I DE BÅDA LÄROPLANERNA SOM KAN SES HÄNFÖRAS TILL EN SKOLA FÖR 

ALLA .............................................................................................................................................................. 35 

Inkluderingsaspekter .............................................................................................................................. 35 

Demokrativärden ................................................................................................................................... 36 

ANALYS ......................................................................................................................................................... 36 

DISKUSSION .............................................................................................................................................. 38 

INKLUDERING .................................................................................................................................................. 38 

DEMOKRATIVÄRDEN ......................................................................................................................................... 38 

ELEVENS RÄTT ATT UTVECKLAS ............................................................................................................................ 40 

ELEV I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD ......................................................................................................................... 40 

SLUTSATSER .................................................................................................................................................... 42 

BETYDELSE ..................................................................................................................................................... 44 

NYA FRÅGOR/VIDARE FORSKNING ....................................................................................................................... 44 

REFERENSLISTA ......................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 



 

1 

 

Förord 

Jag vill tacka min handledare Margareta Sandström som bidrag med konstruktiv 

kritik och ställt frågor som gjort att jag kommit vidare i mina tankar. Ett stort 

tack! 

Tack till min familj för att ni stått ut när jag absorberats av arbetet med uppsatsen. 

 

Carina Persson 

Stockholm, januari 2013 

 



 

2 

 

Inledning 

Den svenska skolan har sedan decennier utgångspunkten en sammanhållen, en-

hetlig skola: en skola för alla. Både i föregående läroplan för grundskolan, Lpo94, 

och i den nya läroplanen, Lgr11, står att skolan ska vara likvärdig för alla elever, 

där normen för likvärdigheten anges i de nationella målen. Enligt läroplanstext-

erna innebär likvärdighet inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt utan att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.  

Inte bara i Sverige, utan i en stor del av Europa, eftersträvas en inkluderande 

skola. Hur detta utformats och genomförs beskrivs i rapporten Special education 

across Europe in 2003 (European Agency, 2003). Även om systemen skiljer sig åt 

så finns en strävan i de flesta länder att vrida diskussionerna från ett medicinskt 

perspektiv till att fokusera utbildningsrelaterade konsekvenser. I rapporten 

framgår att länderna kämpar med hur ett sådan förändrat synsätt praktiskt ska 

kunna implementeras. Till de länder som kommit längst mot en inkluderad skola 

hör Sverige, tillsammans med bl.a. Spanien, Grekland, Island och Norge.  

Läroplanen är det styrinstrument som skolledning och lärare ska forma skolan och 

undervisningen utifrån, en text där den politiska intentionen beskrivs och där 

denna intention förväntas genomsyra den praktiska verksamma i skolan, i hela 

landet. Hur läroplanens text har utformats är en kompromiss av många olika åsik-

ter (Assarson, 2007) där textens formulering ger möjlighet till olika konstruk-

tioner beroende på infallsvinkel: politisk, akademisk, praktisk etc. Men skolan 

påverkas inte enbart av läroplanen utan även av traditioner; traditioner som är mer 

eller mindre uttalade och synliggjorda och som påverkar synen på elever med 

olika funktionsskillnader, hur verksamheten utformas och organiseras, vilka som 

får komma till tals och vilka som talas för, vad som ses som normalt och vad som 

därmed ses som avvikande etc. I den praktiska verksamheten blandas olika sätt att 

tala om en skola för alla. Den politiska och samhälleliga diskursen blandas med 

diskurser baserade på tradition och personliga erfarenheter och värderingar. Detta 

kan t.ex. ses i hur begreppet integrering förlorade sin ursprungliga betydelse: 

sammanhållen gemenskap av olika individer med bibehållen individualitet. Istället 

har begreppet övergått till att användas på ett sätt som ledde till en uppdelning av 

vi och de andra där de senare inte anses uppfylla kriterierna för tillhörighet 

(Emanuelsson, 2008:13). I dag används begreppet inkludering som är menat att 

uttrycka en öppenhet för mångfald och olikheter. 

Men frågan är om användningen av uttrycket inkludering motsvarar intentionerna. 

I skolans verksamhet måste vi dagligen hantera olika dilemman, ofta handlar 

dessa dilemman om hur verksamheten ska utformas på bästa sätt. Många gånger 

står olika intressen och värderingar mot varandra och detta leder till lösningar 

utifrån kompromisser av många olika viljor och synsätt där lösningen kanske inte 

alltid följer läroplanens intentioner. Det är inte ovanligt att uttrycket inkludering, i 

samtalen i och om skolan, inte inbegriper någon annan betydelse än vad det 

föregående uttrycket integrering övergick till. I rapporten Young voices: meeting 

diversity in education (European Agency, 2008) beskriver ungdomar från olika 

länder i Europa hur de upplevt inkludering i skolan. De framhåller att en av de 
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viktigaste faktorerna för elever i behov av särskilt stöd, i en inkluderad undervis-

ning, är lärarens attityd. Det är viktigt att läraren tar i beaktande alla elevers 

speciella behov och olika sätt att lära, men de får inte behandla elever i behov av 

särskilt stöd mästrande. Ungdomarna i rapporten framför att för att undanröja de 

hinder som uppkommer utifrån negativa attityder och ignorans, behövs det en 

förändring från ett synsätt som är fokuserad på funktionsnedsättningar mot ett 

som istället fokuserar på förmågor, möjligheter och styrkor. 

Skolan är den institution som flest invånare kommer i kontakt med: elever, för-

äldrar, far-/ morföräldrar, lärare, övrig personal m.m. Skolan är central för sam-

hället idag och för framtiden. Detta medför att den berör många med följden att 

många har åsikter om och vill påverka skolan. Diskussioner i samhället påverkar 

skolans verksamhet: kanske inte minst hur skolan belyses i media. Föräldrar kan 

idag, i högre grad än tidigare, påverka sitt barns skolgång genom det fria skol-

valet. I den andra delen av rapporten Special Needs Education in Europe volume 2 

(European Agency, 2006) framförs att skolvalet, med det marknadstänkande detta 

medför, där elever och föräldrar ses som kunder som väljer skola utifrån skolans 

akademiska meriter, innebär en risk för elever i behov av särskilt stöd.  

Läroplanens intentioner är högt ställda: kanske är det så att det inte är möjligt att 

uppnå dem alltid och överallt, men de är intentioner som majoriteten av de beslu-

tande menar är viktiga mål att sträva mot (Emanuelsson, 2008:11). Förutsätt-

ningen för ett demokratiskt samhälle är en demokratisk skola, en skola där alla 

kan vara delaktiga. Läroplanen uttrycker att skolan ska gestalta och förmedla 

människors lika värde, gemenskap och solidaritet. Det blir problematiskt om 

skolan samtidigt sorterar ut och särskiljer elever (Andersson & Thorsson, 2008:7).  

Under 2010 och 2011 har vi fått en ny skollag och grundskolan har fått en ny 

läroplan. Texterna i det inledande kapitlet i läroplanen från 1994, Lpo94, och 

läroplanen från 2011, Lgr11, där värdegrund och de övergripande målen och 

riktlinjerna för skolans uppdrag beskrivs, är till stor del likalydande. Men vissa 

förändringar har gjorts. Vad innebär den nya skollagen och förändringarna i det 

första kapitlet i läroplanen för en skola för alla?  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur en skola för alla framställs i 2011-års 

skollag jämfört med 1985-års skollag
1
 samt i 2011-års läroplan, Lgr11, jämfört 

med 1994-års läroplan, Lpo94. För att få svar på detta syfte kommer studien att 

utgå från följande forskningsfrågor: 

1. Vilka explicita skillnader finns mellan texterna i de båda skollagarna som 
kan ses härföras till en skola för alla? 

2. Vilka implicita skillnader finns mellan texterna i de båda skollagarna som 
kan ses härföras till en skola för alla? 

3. Vilka explicita skillnader finns mellan texterna i kapitel 1 i de båda 
läroplanerna som kan ses härföras till en skola för alla? 

4. Vilka implicita skillnader finns mellan texterna i kapitel 1 i de båda 
läroplanerna som kan ses härföras till en skola för alla? 

  

                                                 

1
 I 1985-års skollag inkluderas Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194, SFS 

2006:205). I 2010-års skollag inkluderas Skolförordning (SFS 2011:185). 
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Bakgrund 

När nya skolsystem och läroplaner kommer till stånd behöver dessa alltid förhålla 

sig till redan etablerade skolssystem och läroplaner (Lindensjö & Lundgren, 

2006). För att kunna beskriva och förstå hur det som uttrycks i dagens läroplan 

kan påverka synen på en skola för alla, ges nedan bakgrund om hur den svenska 

sammanhållna skolan har utvecklats.  

Mot en sammanhållen skola 

När folkskolan infördes 1842 fick vi ett tvådelat skolsystem: de välbeställdas barn 

gick i privata skolor och de övriga i folkskolan (Assarsson, 2007; Groth, 2007; 

Lindensjö & Lundgren, 2006). Enligt Lindensjö och Lundgren (2006:56) ställdes 

redan från början krav på att folkskolan skulle vara en bottenskola för högre ut-

bildning. Fridtjuv Berg (refererad i Lindensjö & Lundgren, 2006:25) menade att 

folkskolan behövde hålla en så hög standard så att även de välställdas barn skulle 

vilja gå där; annars skulle de inte intressera sig för folkskolans kvalitet. 1909 togs 

beslutet att inrätta kommunala mellanskolor, i form av fyraåriga realskolor, som 

en fortsättning på den sexåriga folkskolan (Lindensjö & Lundgren, 2006:36). 

Efter andra världskriget växte en demokratisk trend fram som öppnade för en dis-

kurs om en sammanhållen skola som skulle ge alla barn likvärdiga utbildnings-

möjligheter (Assarsson, 2007:20). När socialdemokraterna ensamma fick rege-

ringsmakten 1946 kunde en parlamentarisk skolkommission lägga fram ett prin-

cipbetänkande om en 9-årig enhetsskola (Assarsson, 2007:21). Denna infördes på 

försök 1949. Dock dröjde det tills sammanhållna klasser genomfördes i hela lan-

det. En orsak till detta, enligt Groth (2007:32), kan vara att det ansågs svårt av 

pedagogiska skäl att införa en odifferentierad skola. 

För de elever som hade svårigheter infördes redan från folkskolans början mini-

kurser. Dessa hade inriktning mot kunskaper i kristendom, svenska och räkning 

(Assarsson, 2007; Groth, 2007). I början av 1900 var det en enkel jämlikhetstanke 

som rådde (Lindensjö & Lundgren, 2006). Med enkel jämlikhet menas att alla ska 

ha lika mycket av det goda, ingen har rätt till mer och ingen behöver godta mindre 

(Lindensjö & Lundgren, 2006:31). Groth (2007:31) skriver att den elevsyn som 

rådde under perioden 1842-1955, i huvudsak kan sägas vara, att de elever som av-

vek från de uppsatta normerna för prestation och beteende, avskiljdes från klassen 

för att få anpassad undervisning utifrån sitt handikapp. För att urskilja dessa barn 

användes olika tester och bedömningsgrunder vilka ansågs objektiva (Groth, 

2007:31). Enligt Vernersson (1995:11) härskade ett utvecklingspsykologiskt syn-

sätt. Detta innebär att varje elev ses ha en individuell utveckling men samtidigt 

finns det en normal utveckling i form av ett medelvärde för alla individer. Den libe-

rala synen på specialundervisning för svagpresterande elever, medförde att antalet 

skolmognads- och hjälpklasser ökade stort (Groth, 2007:32). De specialpedagogiska 

insatserna innebar till största del, att träna och utveckla svaga sidor hos eleven 

(Groth, 2007:36). Medicinska aspekter kom allt mer i fokus (Groth, 2007:31). 

Enligt Lindensjö och Lundgren (2006:59) utvecklades under 1950-talet jämlik-

hetsbegreppet till att sträva efter att ge alla lika möjligheter. De menar att det var 
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ett socialt rättvisemotiv som var det tydligaste skälet till detta men även ett effek-

tivitetsmotiv. Tanken var, menar Lindensjö och Lundgren (2006:57), att konkur-

rens kan identifiera och möjliggöra urvalet av de studiebegåvade oavsett vilken 

bakgrund dessa kommer ifrån. Detta synsätt innebär, att om staten kan motverka 

att irrelevanta hinder som kön, etnicitet eller klass påverkar möjligheten till högre 

studier, så råder jämlikhet i möjligheter (Lindensjö & Lundgren, 2006:57). Dock 

påverkades vilka som sökte till högre utbildning endast i liten grad. Jämlikheten 

krävde inte endast lika möjligheter utan även ett kompensatoriskt tänkande 

(Lindensjö & Lundgren, 2006:59). 

1962-års läroplan 

Den första läroplanen för grundskolan kom 1962. Denna läroplan kom att bygga 

på enhetsskolans läroplan som i sin tur till stora delar följde realskolans kursplan 

(Lindensjö & Lundgren, 2006:66). Detta medförde att grundskolans läroplan till 

stora delar ärvde realskolans innehåll. 1962-års läroplan var en långt gående kom-

promiss: grundskolan var sammanhållen till och med årskurs 6 men högstadiet var 

uppdelat i olika kurser och tillval och i årskurs 9 fanns olika linjer att välja mellan 

(Lindensjö & Lundgren, 2006:64). Lärarkåren på högstadieskolorna var till största 

delen läroverkslärare med vana att undervisa elever från studiemotiverade hem. 

Detta, i kombination med de snäva ramarna för undervisning som rötterna i real-

skolan medförde, ledde till svårigheter för lärarna att möta den nya elevgruppen. 

Dessutom realiserades inte det stöd som utlovats (Lindensjö & Lundgren, 

2006:66). Detta ledde till att elever som inte passade in i undervisningen i hög 

grad avskildes (Assarsson, 2007; Lindensjö & Lundgren, 2006). Antalet elever 

som fick specialundervisning ökade. 1940 gick 10 % av alla elever i hjälpklass 

medan 1972 kom ungefär 40 % av alla elever i grundskolan i kontakt med stödun-

dervisning (Lindensjö & Lundgren, 2006:65). Denna ökade differentiering, menar 

Lindensjö och Lundberg, kan ses orsakad av läroplanen och brist på metodisk 

utveckling. I diskussionen om hur undervisningen skulle anpassas till alla elever, 

blev individualisering genom undervisningsteknologin (Skinner, 1968) centralt 

(Assarsson, 2007; Groth, 2007; Lindensjö & Lundgren, 2006; Vernersson, 1995).  

Tanken bakom undervisningsteknologin var att effektivisera undervisningen och 

skapa möjligheter för individualisering (Lindensjö & Lundgren, 2006:67). 

Orsaken till elevens problem ansågs vara felaktig inlärning och för att komma 

tillrätta med detta behövde eleven strukturerad specialutformad undervisning. 

Detta skedde genom att elever i behov av särskilt stöd fick gå ifrån den ordinarie 

klassen till en kliniklärare och arbeta enligt speciella övningsprogram (Groth, 

2007:31). För många elever medförde detta att de stämplades och blev utstötta 

och kravet ställdes att så många elever som möjligt skulle gå i en integrerad skola 

(Groth, 2007:31). Detta skulle dessutom frigöra speciallärarna från sina fasta 

grupper så att de skulle kunna hjälpa fler elever (Groth, 2007:31).   

1967 antogs omsorgslagen som gav alla elever med diagnosen utvecklingsstör-

ning rätt till undervisning och sysselsättning. Först med denna lag fick alla barn i 

Sverige skolplikt (Assarsson, 2007:45). Antalet elever i särskolan ökade kraftigt 

samtidigt som även integreringen av elever med funktionshinder i vanliga klasser 
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ökade. Detta var en klart uttalad målsättning i den utredning (SOU 1966:9) som 

låg till grund för omsorgslagen.  

1969-års läroplan 

Under denna läroplan övergick enhetsskolan till att bli en sammanhållen grund-

skola utan uppdelning i linjer i årskurs 9. Grunden till detta var bland annat den 

förändrade synen på studiebegåvning som något som en gång för alla given – 

elevers studieresultat kan främjas eller hindras av olika faktorer (Lindensjö & 

Lundgren, 2006:87).  

I 1969 års läroplan för grundskolan betonas att den enskilda eleven ska stå i cent-

rum för skolans verksamhet (Groth, 2007:31). Linjeuppdelningen i årskurs 9 togs 

bort och momenten i läroplanen indelades i grundkurs och överkurs för att ge stör-

re flexibilitet för gruppindelning efter intresse (Lindensjö & Lundgren, 2006:69). 

Den bakomliggande tanken till detta var, enligt Lindensjö och Lundgren (2006:70), 

att skapa en grundutbildning som var lika värd inför fortsatta studier. Motiven för 

detta var uppfattningen att samhällsutvecklingen ställde allt större krav på kunskap, 

men även uppfattningen att skolan skulle kunna bidra till ökad jämlikhet. Dock 

fortsatte skillnaderna mellan skolor att öka beroende på att resurserna reglerades på 

ett strängt enhetligt sätt, där dessa fördelades proportionerligt till antalet elever, 

trots att problemen inte uppstod proportionellt (Lindensjö och Lundgren, 2006:76).  

I SIA-utredningen (SOU 1974:53) fastslås att jämlikheten i skolan bör uppnås ge-

nom kompensatoriska åtgärder: dels genom att resursfördelningen måste anpassas 

efter behov, dels att undervisningen måste anpassas till den enskildes förutsätt-

ningar. Det innebär, skriver Lindensjö och Lundgren (2006:78) att jämlikhet ge-

nom lika möjligheter kräver att de som har större behov också ska få mer resurser, 

d.v.s. jämlikhet kan endast uppnås genom att tillgången på resurser görs ojämlik. 

Under 70-talet, enligt Lindensjö och Lundgren (2006:86), börjar jämlikhet genom 

kompensatoriska åtgärder uttryckas med ordet likvärdighet. I och med att vidare 

studier inte alltid är elevens vilja så ändrades det samhälleliga målet till lika rätt till 

utbildning. Den nya termen likvärdighet kan även ses i relation till hur identitet, i 

form av etnicitet, kön, sexuell läggning, diskuteras under 70-talet (Lindensjö och 

Lundgren, 2006:89). SIA-utredningens inriktning var att utforma en skola för alla 

(Groth, 2007:32). I utredningen framförs att det är viktigt att de åtgärder som ges 

till elever i behov av särskilt stöd, inte leder till att dessa elever utpekas som avvi-

kare eftersom detta riskerar att leda till problem för individen senare i livet. Utifrån 

detta föreslår utredningen att hjälp bör ges i flexibla grupper inom den ordinarie 

verksamheten och den ordinarie läraren. Det innebar att elever i svårigheter i så 

stor utsträckning som möjligt skulle integreras i den vanliga klassen och där kom-

penseras för sina brister (Groth, 2007:32). Detta medförde att allt fler elever med 

funktionshinder placerades i vanliga klasser. Dock menar Assarsson (2007:45) att 

denna s.k. individintegrering oftast inte har någon högre ambition än en fysisk 

integrering och att någon större förändring i skolans verksamhet sällan sker.  
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1980-års läroplan 

Med 1980-års läroplan kom en annan form av målstyrning och läroplanens konst-

ruktion förändrades (Lindensjö & Lundgren, 2006:83). Läroplanen hade klart 

uttalade övergripande mål men gav utrymme för lokal anpassning till hur dessa 

mål skulle uppnås. Även skolledningens pedagogiska ansvar och ledning stärktes 

(Lindensjö & Lundgren, 2006:83). Enligt Assarsson (2007:20) stärktes diskursen 

om den sammanhållna skolan i 1980-års läroplan, Lgr 80, där skolan förväntades 

erbjuda individen anpassat arbetssätt och ett mångsidigt innehåll (Assarsson, 

2007; Groth, 2007) utifrån SIA-utredningens en skola för alla. Skolans ansvar för 

att förebygga svårigheter ökade i avsikt att minska antalet elever som behövde 

stöd i särskilda grupper (Assarsson, 2007:20). Specialklasserna upphörde nästan 

helt under 1980-talet. Istället förväntades lärarna arbeta specialpedagogiskt 

(Groth, 2007:32).  

Som ett instrument för uppföljning av åtgärder som sattes in, för att stödja elever i 

svårigheter, lanserades i samband med Lgr80 begreppet åtgärdsprogram (Groth, 

2007:24). Åtgärdsprogrammen förväntades upprättas i samarbete mellan eleven, 

dennes föräldrar och skolans personal. Den övergripande inriktningen för det 

specialpedagogiska arbetet var att förebygga svårigheter (Vernersson, 1995), 

Dessutom skulle elevens hela situation beaktas.  

1994-års läroplan 

Under 1990-talet genomfördes omfattande skolreformer. I 1994-års läroplan 

(Lpo94) förtydligas skollagens portalparagraf i läroplanens värdegrund. De natio-

nella målen uppdelas i mål att uppnå samt mål att sträva mot. Kursplanemålen, 

som skrivs ut för år fem och nio, uttrycks så att de lokalt ska kunna ges ett speci-

ficerat innehåll.   

Under 90-talet präglades utbildningspolitiken av likvärdig utbildning, valfrihet, 

fristående skolor, kommunal frihet och ansvar (Lindensjö & Lundgren, 2006:100). 

Lindensjö och Lundgren (2006:88) anger att likvärdighet sedan 70-talet successivt 

har kommit att komplettera och efterhand ersätta jämlikhetsidealet. De skriver att 

det utbildningsvärdet framför allt skall relateras till, i termer av likvärdighet, är in-

dividens livsprojekt. Att alla har lika möjlighet till utbildning innebär inte att den 

är lika värdefull för alla. Utifrån detta, menar de, att målet är att åstadkomma ett 

utbildningsutbud som är lika värdefullt för alla. Det innebär, skriver de, att om 

alla elever har rätt till lika utbyte av skolan, trots att de är olika, måste skolan 

behandla alla elever med lika omsorg och respekt. Detta skulle ske, skriver 

Lindensjö och Lundgren (2006:90), genom den decentraliserade läroplanen där 

skolorna på lokal nivå gavs utrymme till anpassning till hur det omgivande sam-

hället såg ut och den miljö som deras elever kommer ifrån – jämlikhet skulle 

uppnås genom decentralisering.  

I Skolverkets rapport (2001) beskrivs skillnaderna i skolans demokratiska uppdrag 

i Lgr80 och Lpo94. I rapporten menas att det demokratiska uppdraget i Lgr80 

framställs som ett gemensamt och politiskt projekt som skall ge eleverna förut-

sättningar för medborgarrollen. Målet för skolans utbildning ses vara formandet 
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av framtidens samhälle. I Lpo94 däremot framträder ett uppdrag betydligt mer in-

riktat på ett individuellt och personligt projekt för den enskilde eleven. Dock ska 

detta personliga projekt ske inom de ramar som satts för verksamheten: att den 

ska genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar.  

Ansvaret för lärandet läggs alltmer över på individen. Det innebär att lärarens roll 

ändras till att ansvara för elevens personliga utveckling genom att se till elevens 

inneboende möjligheter och stimulera dessa (Assarsson, 2007:32). Läraren ses allt 

mindre som kunskapsförmedlare. Istället ses läraren ha ansvar för att skapa miljöer 

för lärande och att stödja elevens utvekling till en lärande individ. Schüllerqvist 

(1996, refererad i Assarsson, 2007:29) tycker sig se en förändring av värdebasen 

från ett samhällsorienterat synsätt mot ett synsätt där föräldrarnas ansvar för utbild-

ningen stärks med valfrihet, profilering och fristående skolor. Den ökade beto-

ningen på individuell valfrihet kan ses som en förskjutning av värdebasen. Histo-

riskt har en skola för alla och likvärdighet sitt ursprung i samhällets behov av att ta 

tillvara begåvningspotentialen (Assarsson, 2007; Lindensjö & Lundgren, 2006) 

men även i människors strävan efter bättre villkor (Assarsson, 2007:33). Assarsson 

(2007:35) skriver att likvärdighet oftast sätts i samband med ökade klyftor i sam-

hället, segregering i boende, mångkulturalism samt invandrartäta områden men 

mer sällan i samband med elever med olika funktionshinder. 

Enligt Lindensjö och Lundberg kom likvärdighetsbegreppet i Norden allt mer att 

riktas mot att skolan skulle fördela resurser och sätta in åtgärder med hänsyn till 

den enskilda elevens behov. Detta medförde att den enskilda skolan även måste få 

möjlighet att disponera resurser. För att möjliggöra det lokala ansvaret ändades 

statsbidragssystemet så att statliga medel skulle ges till kommunerna efter vissa 

fördelningsprinciper (Lindensjö & Lundberg, 2006:99). I Riksdagen revisions-

rapport (2001/02), Statlig styrning i skolan, framkommer att bidragens fördelning 

för specialresurser baseras på föräldrars utbildningsnivå, andel barn i hushåll som 

uppbär socialbidrag och andel barn som bor med en förälder.  

Under 90-talet diskuterades demokratibegreppet och dess innehåll. Skolan ses inte 

längre som värdeneutral utan istället lyfts dess funktion som medborgatuppfost-

rare fram och därmed uppdraget att förmedla demokrati, människors lika värde, 

solidaritet, skyldigheter och rättigheter (Assarsson, 2007:33).  

1994 undertecknades Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994). I den uppmanas 

att främja integrerad undervisning samt att specialpedagogik bör ingå i all lärar-

utbildning. Det begrepp som flertalet länder enades om var inkluderad under-

visning, d.v.s. alla barn, oavsett fysiska, intellektuella, känslomässiga, sociala eller 

språkliga nedsättningar ska få undervisning tillsammans. I SOU 1999:63 står att 

lärare i sin utbildning skall lära sig möta alla barn. Dessutom menar utredningen 

att det är orealistiskt att elever ska hinna arbeta ikapp sina klasskamrater bara för 

att de får individuella stödinsatser. Utifrån detta menar utredningen att insatserna 

ska ingå i den ordinarie undervisningen. Enligt utredningen ska specialpedagogisk 

verksamhet vara en vidareutveckling av den vanliga undervisningen med ett mer 

individinriktat perspektiv. 
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I 1985-års skollag föreskrivs att särskilt stöd skall ges till elever som har svårighe-

ter i skolarbetet. Beslut om detta ska fattas av rektor. Om en elev behöver särskilt 

stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas av berörd skolpersonal. Begreppet åtgärds-

program har sitt ursprung i SIA-utredningen (SOU 1974:53). När och hur ett 

åtgärdsprogram ska utformas regleras i grundskoleförordningen 5 kap. 1§ (SFS 

1994:1194) med en skärpning av regleringen som infördes juli 2006 (SFS 

2006:205). Åtgärdsprogrammens funktion sägas vara ett redskap och ett hjälp-

medel för att planera och utveckla hela den pedagogiska verksamheten som indi-

viden är en del av. Utformningen av åtgärdsprogrammet bör ske i samråd med 

eleven och dennes vårdnadshavare. Rektor ansvarar för att eleven tilldelas resur-

ser i form av timmar, kunskap, kompetens eller engagemang (Groth, 2007:25). 

Tidigare har elever i behov av särskilt stöd ansetts vara speciallärarnas ansvar, 

men i SOU 1997:108 kan en förskjutning mot den ordinarie verksamheten ses 

ifråga om var åtgärderna ska sättas in.  

Från och med 2006 infördes även i Grundskoleförordningen 7 kap. 2§ (SFS 

2005:179) en reglering om att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan. 

Planen ska vara framåtsyftande och konkret. Syftet är att ge föräldrar och elever 

ökat inflytande över undervisningen. 

2010-talet 

I början av 2010-talet har ett antal reformer genomförts i det svenska skolväsen-

det. Orsaken till dessa reformer anges vara att svenska elevers kunskapsresultat i 

internationella undersökningar försvagats under en lägre tid, samtidigt som skill-

nader i resultat ökat mellan skolor i Sverige (Skolverket, 2010). Reformerna be-

står av en ny skollag, förändrad läroplan för förskolan, ny läroplan för den obliga-

toriska skolan, en ny gymnasieskola samt en ny betygsskala. Förutom detta för-

ändras även lärarutbildningen och en lärarlegitimation införs.  

Enligt Skolverket (2010) har den nya skolagen anpassats till en målstyrd skola där 

kunskap ska stå i fokus. Eleverna har rätt till en utbildning som ger dem likvär-

diga förutsättningar att nå utbildningens mål och lagen slår dessutom fast att alla 

elever ska ha rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 

Några viktiga förändringar som Skolverket (2010) lyfter fram är att samma regler 

ska gälla för offentliga och fristående skolor och i möjligaste mån alla skolformer; 

en ökad rättsäkerhet för eleverna med möjlighet att överklaga t.ex. åtgärdspro-

gram; rektors ansvar förtydligas; krav på ett systematiskt utvecklingsarbete; en ny 

betygsskala, F-A, och att betygsregleringen flyttas från förordning till lag samt att 

tillsynen av skolor förstärks. Bestämmelserna om åtgärdsprogram, individuella 

utvecklingsplaner och utvecklingssamtal har flyttats till lagen. Mottagande i 

grundsärskolan ska föregås av en utredning som ska omfatta en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk samt social bedömning för att fastställa att barnet har en 

utvecklingsstörning. Autismspektrastörningar ses inte längre som grund för sär-

skoleplacering utan dessa elever ska i normalfall gå i grundskolan. I Skolförord-

ningen 2011:185 finns tillägg till bl.a. modersmålsundervisning och tvåspråkig 

undervisning. Dessutom anges att eleverna ska ges strukturerad undervisning och 
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aktivt lärarstöd i den omfattning som minst behövs för att eleven ska uppnå de 

lägsta kunskapskraven. 

Den nya läroplanen, Lgr11, innehåller även kursplaner och kunskapskrav. I kurs-

planerna anges ett centralt innehåll som undervisningen ska behandla, utifrån det 

syfte som anges för ämnet och de kunskapskrav som definieras i betygsstegen. 

Den tidigare uppdelningen mellan mål att uppnå och strävansmål har tagits bort. 

Istället uttrycks kunskapskraven i ett antal förmågor vars kvalitet ska bedömas. De 

förmågor som lyfts fram i syftestexten speglas i kunskapskraven. Ytterligare skill-

nad är att olika begrepp som används definieras i skollagen. Där anges bl.a. att 

med undervisning menas sådana” målstyrda processer som under ledning av lärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunska-

per och värden”. I skolförordningen (2011:185, kap.5, 2§) anges att ”[e]leverna 

ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i 

den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt 

inom ramen för utbildningen.”   
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas forskning om inkludering ur olika perspektiv, elever i 

behov av särskilt stöd samt demokrativärden i skolan. Avslutningsvis redogörs för 

hur en skola för alla används i uppsatsen. 

Inkludering 

Emanuelsson (2008) menar att begreppen integrering/inkludering bör ses som 

uttryck för fortgående utvecklingsprocesser mot sammanhållna utbildningsmiljöer 

och gemenskaper där alla är likvärda medlemmar. Hedegaard Hansen (2012) ser 

att inkludering har en etisk grund utifrån att alla samhällsmedlemmar har en 

rättighet och skyldighet att delta i det demokratiska samhället.  

Förenklat kan inkluderingsbegreppet sägas innebära att skolan ska anpassas till de 

elever som finns i verksamheten (Asp-Onsjö, 2008; Assarsson, 2007; Nilholm, 

2006). Detta kan jämföras med integrationsbegreppet som kan sägas innebära att 

eleven ska anpassas till skolan. Groth (2007:33) skriver att så som integration prak-

tiserats så har det i första hand handlat om att sortera bort vissa barn som ansetts för 

avvikande för att gå i vanliga klasser. Emanuelsson (1997:7) skriver att begreppen 

mångfald/olikhet av tradition fått stå för avvikelse: något som man velat bli av med.  

Utifrån detta har barn som setts för avvikande placerats i separerade klasser. Detta 

har dock sällan setts som segregation (Groth, 2007:33). Han menar att en orsak till 

detta kan vara det uttalade målet att ge hjälp till elever i behov av stöd. Målet har 

varit att säkerställa deras utveckling och lärande och att exkludering är en 

konsekvens av åtskillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik.  

Inkludering betonar värden som delaktighet, mångfald och att varje elev får 

utvecklas utifrån sina förutsättningar samt att skolan ska anpassas till mångfalden 

av elever (Asp-Onsjö, 2006; Assarsson, 2007; Göransson, 2006; Nilholm, 2006). 

Ofta används inkludering för att markera ett avstånd från olika särlösningar för 

elever i behov av särskilt stöd (Asp-Onsjö, 2008:17). Göransson (2006:71) menar 

att om utgångspunkten är att elever är olika och att detta antas påverkar både hur 

de lär och vad de lär så behöver detta tas hänsyn till när undervisningen utformas. 

Vidare menar hon att detta även bör få konsekvenser för de mål som eleverna ska 

uppnå, något som hon menar inte tas hänsyn till i Lpo94.  

Enligt Topping och Maloney (2005:7) visar forskning att det är små skillnader i 

resultat för elever i behov av särskilt stöd mellan om de gått i special- eller ordi-

narie skolor, med en viss positiv tendens för de ordinarie skolorna, men att övriga 

elever i de ordinarie skolorna gynnades av deltagandet av elever i behov av sär-

skilts stöd. De menar att detta kan bero på att lärarna blir mer uppmärksam på ele-

vers skilda behov. Thomas, Walker och Webb (2005:22) skriver att inkluderings-

tanken medför att vi behöver dekonstruera synen på att endast speciella personer 

är lämpliga att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Assarsson (2007:51) 

skriver att forskning om en undervisning för alla, till stor del fokuserar på den 

sociala gemenskapen och till mindre del på de didaktiska frågorna om hur elever 

ska kunna samundervisas när dessa har olika förutsättningar.   
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Hedegaard Hansen (2012:89) argumenterar för att det behövs en teoretisk be-

gränsning i definitionen av inkludering, i och med att inkludering inte går att un-

dersöka utan exkluderingsbegreppet. Han skriver att den politiska visionen om en 

inkluderad skola i princip saknar gräns, i och med att den baseras på ett antagande 

om alla elevers rätt att delta i accepterande och stimulerande miljöer i den ordi-

narie skolan. Att gränsen saknas, ser Hedegaard Hansen (2012:91), kan lösas på 

flera sätt. Ett sätt är att om inkludering definieras som en vision så medför det att 

det finns en acceptans att visionen aldrig fullt kan uppnås, utifrån att den är en 

vision. Ett annat sätt är att argumentera att inkludering inte är ett tillstånd utan en 

process som aldrig upphör. Ett tredje sätt är att acceptera att inkludering har en 

praktisk gräns och därmed acceptera att lärare ibland bedömer att det är bättre för 

en specifik elevs utveckling och lärande att inte delta i klassrumsundervisningen. 

Inkludering och exkludering är två sammanbundna och av varandra beroende 

processer (Assarsson, 2007; Hedegaard Hansen, 2012). Utifrån detta behöver alla 

gemenskaper dra en gräns för vad som kan bli inkluderat och vad som behöver 

exkluderas för att säkerställa gemenskapen (Assarsson, 2007; Hedegaard Hansen, 

2012). Hedegaard Hansen (2012:95) menar att vi behöver undersöka hur lärare 

konstruerar kategorier, undervisning och klassrum, i och med att det är dessa kon-

struktioner som avgör gränsen mellan inkludering och exkludering och att vi där-

med kan förstå hur olika beslut leder till inkludering eller exkludering av en en-

skild elev. Vernersson (2002, refererad i Groth, 2007:32) skriver att lärarens atti-

tyd och roll är centralt för hur väl inkluderingen utfaller. Slutsatsen att inkludering 

medför exkludering leder till att det inte är relevant att förklara varför gränsen 

mellan inkludering och exkludering sätts: frågan är hur gränsen konstrueras 

(Hedegaard Hansen, 2012:94)  

Graham och Slee (2007:290) menar att när vi talar om inkludering behöver vi 

ställa oss frågan: till vad försöker vi inkludera. Asp-Onsjö (2008:190) fann i sin 

studie tre olika sidor av inkludering: rumslig, social och didaktisk. Den rumsliga 

inkluderingsaspekten betyder att eleven befinner sig i samma lokal som sina 

klasskamrater. Med den sociala inkluderingsaspekten menas att eleven är delaktig 

i ett socialt sammanhang med klasskamrater och lärare. Den didaktiska inklude-

ringsaspekten innebär hur väl undervisningen är anpassad till eleven så att denne 

har möjlighet att utveckla sitt lärande. I sin studie betraktar inte Asp-Onsjö 

(2008:190) inkludering ur ett ideologiskt perspektiv utan utgår från eleven i den 

dagliga verksamheten, i mötet mellan individ och omgivning. Asp-Onsjö skriver 

att de tre aspekterna inte har tydliga gränssnitt mot varandra men att hon ändå 

menar att de kan användas som verktyg för att analysera en elevs skolsituation. I 

sin undersökning såg Asp-Onsjö (2008:191) att elever kunde vara inkluderad ur 

alla tre aspekterna, men även endast ur en enda eller två av aspekterna. Det kan 

t.ex. vara en elev som befinner sig i klassrummet och är socialt delaktig men där 

undervisningen inte är anpassad så att elevens lärande och kunnande utvecklas.  

Isaksson (2009:75) skriver att de upprepade formuleringarna inom skolpolitiska 

dokument, att elever i behov av särskilt stöd är hela skolans ansvar, tyder på ett 

arbetssätt i skolan som i lägre grad fokuserar på att anpassa och förbättra skolan 

som organisation utifrån elevernas behov. Detta var även något som framkom i 
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hans studie. Emanuelsson (2004) skriver att idag får de flesta elever sin utbildning 

inom grundskolan men huruvida skolorna även uppnått en inkluderande undervis-

ning som tar fasta på delaktighet och samvaro är mer oklart och debatterat. Enligt 

Emanuelsson (2004) är det en paradox att fastän det svenska skolsystemet starkt 

bygger på inkludering så är det mindre utläsbart i lagar och förordningar som 

reglerar stödåtgärder. Det menar han kan ses som ett tecken på att denna ideologi 

främst förekommer på det retoriska planet.   

Topping och Maloney (2005:1) menar att det sällan endast är en isolerad faktor 

som medför att elever är i behov av särskilt stöd. Det medför att det behöver tas 

hänsyn till fler faktorer, som t.ex. den socioekonomiska, i inkluderingstanken. 

West och Penell (2005:80) skriver att forskning, som de har undersökt, visar 

tydligt att elever från lägre socioekonomiska grupper och från familjer med lägre 

inkomster uppnår sämre resultat i tester, examinationer och bedömningar än de 

från högre socioekonomiska grupper eller från familjer med högre inkomster. 

Helldin (2007) jämför i en artikel, betingelserna för två pedagogiker som kan 

användas för att motverka inkluderingssvårigheter i skolan som uppstår ur skill-

nader i kulturellt ursprung och klasstillhöriget. Helldins tes är att pedagogisk dif-

ferentiering, t.ex. i form av kompenserande åtgärder, är kortsiktigt. Istället, menar 

han, att vi behöver förändra de grundläggande orättvisa strukturerna i skolan och 

samhället. Helldin (2007:119) framför att det kan finns ett dilemma i att en en-

skild individs behov behöver erkännas, för att denne ska få det stöd den behöver, i 

och med att detta erkännande, i form av kompenserande åtgärder, riskerar mot-

verka den grundläggande förändring av skolan som han menar behövs.  

Enligt Granstedt (2010:167) visar hennes studie att huvudfrågan för forskare inom 

mångkulturella frågor inom skolan, under perioden 1980-2005, har varit varför ett 

stort antal elever med utländsk bakgrund inte lyckas inom skolarbete. Hon menar att 

under denna period har man antagit ett bristperspektiv som utgår från frågeställ-

ningen att det är någon eller något som företrädesvis anses äga problemet. Granstedt 

(2010:168) ser två teman framträda i forskning och rapporter. Det ena kallar hon 

problemtema som kännetecknas av att det ses finnas problem som förknippas med 

eleven, föräldern och/eller läraren som har med språk, kultur och bristande studie-

resultat att göra. Det andra kallar hon skillnadstema som tar sin utgångspunkt i en 

indelning av två grupper: de etniska svenskarna och elever med utländsk bakgrund 

där en jämförelse görs mellan dessa två grupper. Granstedt (2010:169) menar att 

minoritetsperspektivet måste inkluderas när problem ska definieras och möjliga 

lösningar diskuteras, annars finns risk att olika perspektiv inte syns. Det riskerar att 

medföra, att utgångspunkter som tas ur ett majoritetsperspektiv kan framstå som 

neutrala; en risk, eftersom neutrala utgångspunkter aldrig finns i skolan. Hon fram-

håller att ur ett inkluderingsperspektiv är det en absolut nödvändighet att undvika 

stereotypa vi-och-dom föreställningar.  

Skolans demokratiuppdrag 

Lars Persson (2010:47) menar att skolans demokratiuppdrag kan sammanfattas i 

följande dimensioner utifrån skolväsendets förordningar: 1) värdedimensionen, att 

överföra demokratiska värden till eleverna; 2) kunskapsdimensionen: att ge elever 
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kunskaper om demokrati; 3) kompetensdimensionen: att skapa färdigheter och 

förmåga att delta och medverka i demokratiska processer samt 4) kränknings-

dimensionen: att aktivt motverka alla former av kränkande behandling.  

Enligt Persson (2010:53) är demokratibegreppet svårdefinierat och starkt värde-

laddat. Några av de centrala värdena är jämlikhet, frihet, solidaritet och ansvar. 

Assarsson (2007) ser i sin studie att flera av grundläggande begrepp som rättvisa, 

delaktighet, likvärdighet får sin mening situationsbundet och innehållet ändras 

utifrån situation.  

Enligt Persson (2010:53) handlar demokratibegreppet i skolan i hög grad om sam-

levnad i stort i samhället och mindre om maktfördelning och beslutsprocesser. 

Gutman (1999) behandlar frågor om demokrati och utbildning där hennes mest 

centrala frågor är: 1) Vad ska utbildning innehålla; 2) Hur fördelas tillgång till ut-

bildning samt 3) Vem ska ha inflytande över utbildning. Gutmans svar på den första 

frågan är att elever ska lära sig att ta ställning i moraliska frågor, ges en förmåga att 

delta samt få utveckla kritiska tänkande. För Gutman är mångkulturalismen ett vik-

tigt inslag för demokratiutbildningen. Bernstein (1996, refererad i Persson, 2010:36) 

definierar demokratibegreppet i utbildning utifrån tre dimensioner av rättigheter
2
. 

 Tabell 1. Demokratidimensioner enligt Bernstein 

 Rättighet Villkor Nivå 

 Utveckling Tillförsikt individ 

 Inkludering Gemenskap Social 

 Deltagande Medborgare Politisk  

Högdin (2007:26) menar att i och med att skolan har en fostrande roll, som inne-

bär att överföra och befästa grundläggande demokratiska värderingar, kan skolan 

inte vara neutral. I tidigare forskning så beskrivs det svenska samhället som 

mångkulturellt (Högdin, 2007:26) och målsättningen i lagstiftningen är icke-

diskriminering. Principen om icke-diskriminering/likhet innebär att varje individ 

omfattas av en uppsättning rättigheter och skyldigheter som gäller på samma sätt 

för alla medborgare oberoende av kön, etnicitet, samhällsklass etc. Samtidigt finns 

i denna konstruktion en grundläggande föreställning om att människor är olika 

(Högdin, 2007:25). Dock kan situationer finnas där vissa medborgare ges särrät-

tigheter för att värna särskilda behov (Högdin, 2007:30). Taylor (1994) beskriver, 

utifrån begreppet erkännandets politik, hur en icke-diskriminerande politik kan 

kräva att vissa missgynnade grupper i samhället kan behöva särbehandlas positivt. 

Taylor menar att människor i ett mångkulturellt samhälle inte kan leva tillsam-

mans i fred och vänskap om de inte tror att andra sätt och leva på också har ett 

värde. Särartsprincipen innebär att den unika identiteten hos en individ eller grupp 

erkänns, d.v.s. att deras olikhet mot andra ges ett värde. Högdin (2007:33) menar 

att särartsprincipen är mer komplicerad att diskutera när det gäller barn som ännu 

inte har egen rätt att bestämma över sina livsvillkor. Inom skolan kan särartsprin-

cipen medföra att barnens utbildning begränsas. Särrättigheter som kan tas hänsyn 
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till i skolan är rätten till hemspråksundervisning och anpassning till lov utifrån 

olika minoriteters helgdagar medan det är mer komplicerat utifrån flickors rätt till 

utbildning, t.ex. ifråga om simundervisning.  

Persson (2010: 68) ser att begreppet erkännande har en koppling till begreppsparet 

inkludering-exkludering. Han skriver att erkännande handlar om var man sätter 

sin gräns för inkludering med konsekvensen att det som inte är inkluderat kommer 

att räknas som utanför. Genom att kombinera olika dimensioner av erkännande, 

utbildningens demokratiska uppdrag och Bernsteins modell för demokratiska 

rättigheter har han utarbetat ett schema för analys av pedagogiska processer.  

Tabell 2. Demokrativärden enligt Persson (2010) 

Nivå Rättighet Erkännandeform Demokratidimension 

Individ att växa och utvecklas Individens rättigheter Frihet 

Social att bli inkluderad gruppens rättigheter Rättvisa och solidaritet 

Politisk att deltaga rätten till inflytande och 

delaktighet 

Makt och jämlikhet 

Persson (2010:156) skriver att all undervisning innebär överföring av värden och 

normer. Därmed är demokratifrågor närvarande i alla situationer och miljöer i 

skolan. Erkännandets olika steg innebär en inkluderande process, vars motsats 

exkludering kan ta sig olika former som förvägrat erkännande eller misskännande. 

Inkludering ska inte relateras till en process som inkluderar i en inskränkt eller 

begränsad innanförkrets utan snarare en innanförkrets som utvecklas och berikas 

med nytt liv: det som betraktas som normalt utvidgas (Persson, 2010:152).   

Assarsson (2007:225) skriver att det är intressant hur hon i sin studie ser hur en 

skola för alla kom att handla om fåtalet, om de elever som lägger hinder i vägen 

för att uppnå helhet och harmoni. Hon ser en risk i att värdegrunden, i sin egen-

skap av kanon, medför att andra sätt att tänka blir otänkbara. Detta innebär att 

retoriken om öppenhet och olikhet riskerar bli sluten och likriktad och därmed blir 

en skola för alla avgränsat från det, det inte är. Assarsson (2007:139) skriver att 

hegemonin för det goda i värdgrunden gör ifrågasättandet till ett ängsligt ämne. 

Det medför att det blir svårt att diskutera, och därmed blir det även svårt att tala 

om, dilemman som det kan innebära att omsätta värdegrunden i praktiken.  

Specialpedagogik 

Enligt Assarsson (2007:51) indikerar specialpedagogik en speciell pedagogik men 

att det är svårt att hitta en innersta mening om var i det speciella består. Hon 

menar att specialpedagogik ofta används som en form av särskild pedagogik, en 

sär-pedagogik för sär-skilda elever i sär-skilda behov. Enligt Assarsson (2007:56) 

är den forskning om lärande som förekommer i ett bredare och mer flexibelt per-

spektiv sällan uttalat specialpedagogisk. Ett exempel på ett bredare perspektiv är 

Dyste (2000) som i sin forskning tar utgångspunkt i teorier om att ett flerstämmigt 

klassrum gör det möjligt att tillvarata elevers olikheter.  

Specialpedagogiken delas ofta upp i två perspektiv: det individuella (medicinska) 

och det strukturella/materiella perspektivet. Det individuella perspektivet har en-
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ligt Nilholm (2006) getts många andra namn som t.ex. kategoriskt eller kompen-

satoriskt. Nilholm (2006:17) anger ett antal kännetecknande drag (utifrån 

Emanuelsson m.fl.): att särskilda behov ses som en individuell egenskap; behoven 

avgränsas och kategoriseras; riktat, snarare än inkluderande stöd, förespråkas; 

specialpedagogisk kompetens ses som att kompetent stöd ges direkt relaterat till 

det diagnosticerade problemet hos eleven; skälen till specialpedagogiska behov 

ses som beroende på att eleven har svårigheter som antingen är medfödda eller på 

annat sätt bundet till individen. Det medför att individen kategoriseras och skolans 

stödinsatser i form av specialundervisning ses som en kompensation i syfte att 

normalisera individen (Asp-Onsjö, 2006; Assarsson, 2007; Isaksson, 2009; 

Topping & Maloney, 2005). Isaksson (2009:32) menar att distinktionen mellan 

normalitet och avvikelse blir central i detta perspektiv genom att åtgärderna ofta 

implicerar tillrättalagd undervisning eller annan särbehandling. 

Det strukturella perspektivet, som Nilholm (2006) benämner det kritiska perspek-

tivet, beskrivs i sin tur som att svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför indi-

viden. Det innebär att barns olikheter ses som ett grundläggande faktum som det 

pedagogiska arbetet måste anpassas till; dessa olikheter ses som en tillgång som 

berikar skolan; särlösningar ska undvikas och barns rätt till delaktighet betonas 

(Isaksson, 2009; Nilholm, 2006; Topping & Maloney, 2005). Utifrån detta 

perspektiv ses specialpedagogisk kompetens som en förmåga att anpassa under-

visningen till barns olika förutsättningar så att alla känner delaktighet i arbetet.   

Nilholm (2006:29) framför ett tredje perspektiv som han benämner dilemmaper-

spektiv. Utifrån detta perspektiv, menar han, att inkludering aldrig kan existera utan 

exkludering; de är samverkande processer där olika former av inkludering/exkluder-

ing kan ses som temporära ställningstaganden vad gäller grundläggande dilemman. 

Dilemmaperspektivet baseras på att skolans verksamhet består av en mängd intres-

sekonflikter där motsättningarna inte kan lösas (Asp-Onsjö, 2008:34). Ett sådant 

dilemma, menar Asp-Onsjö, är t.ex. synen på elevers olikheter, där alla elever ska 

mötas utifrån sina olikheter, samtidigt som de också ska få vissa gemensamma er-

farenheter. Nilholm (2006:30) skriver att specialpedagogik kan ses som ett sätt för 

skolan att hantera detta grundläggande dilemma där skolan ska ge alla barn sam-

ma sak, samtidigt som man måste anpassa sig till barns olikheter. Detta är ett di-

lemma som inte försvinner utan man måste hela tiden finna jämviktslägen och 

därmed hela tiden, i olika former, göra skillnader mellan elever och på så sätt 

kommer inkludering/exkludering att återskapas (Nilholm, 2006:37). Asp-Onsjö 

(2008:88) menar att ett grundläggande dilemma som specialpedagogisk verksam-

het har att förhålla sig till och som har en koppling till arbetet med åtgärdspro-

gram, är spänningen mellan avskiljning och gemenskap. Även Isaksson (2009) har 

studerat avskiljning/gemenskap med syfte att analysera spänningsförhållandet 

mellan normalitet och avvikelse som det kommer till uttryck i skolans arbete med 

elever i behov av särskilt stöd.  

Elever i behov av särskilt stöd 

Benämningen elever i behov av särskilt stöd indikerar att svårigheterna är kon-

textbundna och uppstår i mötet mellan individen och omgivningen (Isaksson, 
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2009; Göransson, 2006). Tidigare benämning var elever med svårigheter eller 

elever med behov av särskilt stöd vilket indikerar att svårigheterna relateras till 

individen. Var femte elev i den svenska skolan anses vara i behov av särskilt stöd 

(Asp-Onsjö, 2008). Definitionen av dessa elever och hur stödundervisningen ska 

utformas är allmänt hållna i styrdokumenten och ansvaret överlämnas till varje 

enskild skola (Isaksson, 2009). De särskilda stödinsatser som beskrivs är: studie-

handledning på modersmålet, stödundervisning, särskild undervisning (för de 

elever som är på sjukhus) samt anpassad studiegång. Stödundervisning är troligen 

den vanligaste formen av stödinsatser som praktiseras i skolan (Göransson, 2006; 

Isaksson, 2009).  

Ett resultat som framkom i Isakssons studie (2009) var den betydelse en medi-

cinsk diagnos hade för stödinsatserna i skolan. I skollagarna uttrycks inte att en 

medicinsk diagnos skall ge företräde till stödinsatser. Dock såg Isaksson (2009), i 

sin studie, att en medicinsk diagnos sågs som eftersträvansvärd för skolan och 

sågs underlätta prioriteringen av fördelningen av stödresurser och extra medel för 

åtgärder. Även föräldrar och elever uppfattade en diagnos som ett bevis på behov 

av och garant för stöd. Isaksson (2009) skriver att relationen mellan diagnos och 

resurser tenderar att bli problematisk då resultaten i studien visar på att diagnosen 

inte föreföll ha någon nämndvärd effekt för de åtgärder som erbjuds elever med 

medicinska diagnoser såsom dyslexi och ADHD. Enligt Assarsson (2007:44) har i 

Europa en juridisk diskurs vunnit mark i avsikt att stärka rätten för personer i 

behov av särskilt stöd. Hon menar att en sådan diskurs förutsätter skärpta krav på 

att avgränsa och definiera vad som menas med särskilda behov för att kunna ange 

vem som har rättighet till stöd. Assarsson skriver att under det senaste decenniet 

har en medikalisering av elevers behov ägt rum. Ofta krävs en diagnos utfärdad av 

professionella för att en elev ska få extra resurser och detta menar hon kan vara en 

konsekvens av att stöd och åtgärder görs till en rättslig prövad förmån.  

Åtgärdsprogram 

Om det befaras att en elev inte kommer att uppnå de lägsta kunskapskraven har 

rektor ansvar för att en pedagogisk utredning görs av elevens behov av särskilt 

stöd. Om den pedagogiska utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd 

ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet blev obligatoriskt i sam-

band med övergången till den mål- och resultatstyrda skolan (Asp-Onsjö, 2008; 

Isaksson, 2009). Åtgärdsprogrammet ska ha utgångspunkt i elevens hela situation 

och bör utgå från elevens deltagande i den ordinarie gruppen med fokus på det 

pedagogiska arbetet, i motsats mot tidigare, där elevens svårigheter stod i fokus 

(Groth, 2007). Asp-Onsjö beskriver åtgärdsprogrammet som både ett fysiskt do-

kument men också en ideologisk handling och process. Utifrån detta kan ett åt-

gärdsprogram ses ha två sidor: en synlig via en text och en osynlig genom de spår 

som det förväntas sätta i skolans praktik (Asp-Onsjö, 2008:13). Enligt Isaksson 

(2009:72) kan det ses som en statlig reglering på individnivå och ett verktyg för 

att dokumentera och åtgärda elever som riskerar att ej uppnå kunskapsmålen av 

olika anledningar. Flera studier visar att elevens svårigheter i åtgärdsprogrammet 
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sällan ses bundna till praktiken utan istället bundna till eleven själv (Asp-Onsjö, 

2008; Isaksson, 2009; Göransson, 2007). 

En skola för alla 

En skola för alla är ett uttryck som kan fyllas med en mängd olika aspekter: 

mångkulturella, socioekonomiska, funktionsnedsättningar, framtida möjligheter 

m.m. Lindensjö och Lundgren (2006) beskriver att utvecklingen av en skola för 

alla gått från enkel jämlikhet till jämlikhet genom lika möjligheter för att därefter 

förskjutas mot jämlikhet genom kompensatoriska insatser till att slutligen bli en 

fråga om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad: likvärdighet. De 

menar att likvärdighet tenderar att bli en fråga om att skapa förutsättningar baserat 

på att, även om alla fått likvärda möjligheter, innebär det inte att alla utnyttjat 

dem. Utifrån detta blir likvärdighet allt mer kopplat till frihet att välja. 

 När inkludering, som begrepp, etablerades i Salamanca-deklarationen (UNESCO, 

1994) var det ett försök att förändra fokus från eleven till undervisningen och sko-

lans utformning: verksamheten i skolan ska anpassas till alla elevers behov och 

kunna möta deras olikheter. Inkludering i skolan kan därmed även ses som hand-

lingar som bidrar till att skapa demokratiska relationer mellan individer och grup-

per. Enligt Persson (2010:67) kan inkludering i en gemenskap ses som en reflektion 

av förhållandet mellan individen och den sociala omgivningen. Inkludering kan uti-

från detta beskrivas som en process där omgivningen stärker den positiva utveck-

lingen av individens självuppfattning genom erkännande av individen. Persson 

menar att utbildningen, tillsammans med socialisation, kan betraktas som aktiviteter 

med syfte att utveckla fria, jämlika och ansvarstagande individer som blir fullvär-

diga medlemmar i en gemenskap med demokratiska värden. Vidare menar Persson 

(2010:35) att vi inte kan veta hur demokratin kommer att se ut i framtidens sam-

hälle men att vi däremot vet, att uppväxten och utbildningen av barn och unga i dag, 

kommer att påverka demokratin i framtidens samhälle. Utifrån dessa tankar kan en 

skola för alla ses som en aspekt i skolans roll för demokratin.   

I den här uppsatsen ses en skola för alla utifrån Asp-Onsjös tre aspekter av 

inkludering samt Perssons modell för grundläggande demokrativärden.  
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Teoretiskt perspektiv 

Studien vilar på en konstruktionistisk grund där språket ses som både konstitue-

rande och konstituerat. Det innebär att språket inte ses kunna avspegla verklig-

heten utan ses istället som ett raster varigenom verkligheten beskrivs. Det medför 

att kunskap inte ses som objektiv eller neutral utan det vi kan uttrycka är beroende 

av språket: språket påverkar hur vi skapar vår omvärld och hur vi agerar i den 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Bergström & Boréus, 2005; Bryman, 2008; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  

Som teori och analysmetod i studien används kritisk diskursanalys. Den kritiska 

diskursanalysens övergripande syfte att undersöka hur relationer ser ut mellan 

diskurser och sociala strukturer (Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999). Utgångspunkten i diskursanalys är att språket är strukturerat i olika 

mönster inom olika domäner; mönster som våra utsagor följer. I diskursanalysen 

söker man efter mönster i utsagor och vilka sociala konsekvenser som olika diskur-

siva framställningar av verkligheten får (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). 

Winther Jørgensen och Phillips (1999:11ff) menar att diskursanalysen ansluter sig 

till de socialkonstruktionistiska premisser som Burr (refererad i Winther 

Jørgensen & Phillips 1999:11) beskrivit som gemensamma för dessa angreppssätt 

genom att 1) inta en kritisk inställning till självklar kunskap; 2) kunskap ses 

inneha historisk och kulturell specificitet; 3) vårt sätt att uppfatta världen ses 

skapas och upprätthållas i sociala processer; samt 4) det ses finnas samband 

mellan våra sociala handlingar och vår kunskap: olika sociala världsbilder leder 

till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap får därmed 

konkret påverkan på sociala handlingar.  

Vi får tillträde till verkligheten genom språket och därmed får verkligheten 

betydelse först genom språket (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:15). Det med-

för att kunskap ses som kontingent, d.v.s. villkorlig och tillfällig. Om diskursen 

förändras ges vi andra möjligheter att tänka och handla (Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999:150). Men diskurserna och innebörder är ofta rätt fasta och föränd-

ring sker endast genom kollektiva processer (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999:150). Utifrån detta är förändringar i diskurser intressanta att iaktta, i och 

med att dessa kan visa på förändringar även i sociala handlingar.  

Ursprunget till diskursanalys kommer från Michel Foucault och nästan alla 

diskursanalytiska riktningar har påverkats av och/eller förhåller sig till hans 

tänkande. Foucaults syfte är att klarlägga olika kunskapsregimer (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999:19). I ett foucaults perspektiv ses makten som spridd 

över olika sociala praktiker och ska inte ses som förtryckande utan som produktiv 

– en vid definition av makt (Bergström & Boréus, 2005). Makt och kunskap förut-

sätter varandra. I och med att kunskap ses styrd av diskurserna, innebär det att 

makt i ett Foucaults perspektiv blir starkt bunden till diskurs (Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999:20).  

Faircloughs diskursbegrepp har en tydligare lingvistisk orientering än Foucaults 

(Sjöberg, 2011:26). I Faircloughs kritiska diskursanalys ses diskurs som en viktig 
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form av social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, sociala 

relationer, maktrelationer och samtidigt formas av andra sociala praktiker och 

strukturer (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:71). Fairclough (2003:2) vill 

överskrida gränsen mellan teorier fokuserade på språket och teorier fokuserade på 

sociala praktiker. Han menar att den diskursiva praktiken ingår i ett dialektiskt 

samspel med andra sociala praktiker så att de två formerna ömsesidigt kon-

stituerar varandra och tillsammans konstituerar dessa vår omvärld (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999:25). Detta medför att diskurser och diskursiva 

praktiker har betydelse för hur vi kan samtala och tänka om ett ämne och därmed 

hur synen på ämnet skapas och upprätthålls i samhället. I Faircloughs kritiska 

diskursanalys ses diskurs bidra till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer samt kunskaps- och betydelsesystem (Bergström & Boréus, 2005; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Han skiljer mellan diskurs som text, som 

diskursiv praktik och som social praktik (Bergström & Boréus, 2005; Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999). 

Winther Jørgensen och Phillips (1999:13) menar att det som har störst intresse i 

Faircloughs kritiska diskursanalys är hans undersökningar av förändringar. 

Genom att sammanfoga element från olika diskurser kan det konkreta språkbruket 

förändra enskilda diskurser och därmed även sociala praktiker (Winther Jørgensen 

& Phillips, 1999:13). På detta sätt kan man betrakta reproduktion och förändringar 

i diskurser och därmed även förändringar i sociala praktiker (Fairclough, 2003; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  

Fairclough (2003) utgår från Bakhtins tankar om att det i språket alltid finns röster 

från tidigare yttranden (Bakhtin, 1981). Det som sägs bygger alltid vidare på 

etablerade betydelser och detta fokuserar Fairclough i begreppet intertextualitet 

(Fairclough, 2003:17; Winther Jørgensen & Phillips, 1999:13). Fairclough ser 

intertextualitet som uttryck för både kontinuitet och förändring (Fairclough, 2003; 

Winther Jørgensen & Phillips, 1999:13). Ett annat begrepp som används av 

Fairclough är diskursordning som innebär en gruppering av diskurser beroende av 

område som diskurserna används inom (Fairclough, 2003; Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999). Diskursordning kan innehålla flera diskurser, som används inom 

samma område, men skiljer sig vad gäller den exakta betydelsen som de artiku-

lerar kring någon av strukturens viktiga begrepp (Bergström & Boréus, 2005:18). 

Diskursordning är mer eller mindre stabil men kan förändras genom att diskurser 

används på nya sätt eller att diskurer från andra diskursordningar införs 

(Fairclough, 2003; Winther Jørgensen & Phillips, 1999).   

I den här uppsatsen används Fairclough kritiska diskursteori utifrån att den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken ingår i ett dialektiskt samspel. 

Utifrån detta ses förändringar i den diskursiva praktiken kunna leda till 

förändringar i den sociala praktiken. I nästa kapitel, Metod, kommer jag att 

beskriva närmare hur teoretisk förståelse ligger till grund för analysen. 
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Centrala begrepp 

Nedan presenterar jag några begrepp som är av central betydelse i studien. 

Beskrivningarna ska inte ses som heltäckande utan som ett sätt att belysa hur de 

används i studien. 

Diskursordning: I den här uppsatsen ses 1985-års skollag samt Lpo94 utgöra 

diskursordningen och förändringarna i 2010-års skollag ses som tecken på punkter 

där den sociala praktiken kan komma att förändras. 

En skola för alla är snarare ett uttryck än ett begrepp i och med att det inte har 

klara avgränsningar i betydelse mot andra begrepp. I den här uppsatsen sätts fokus 

på inkluderingsaspekten och demokrativärden som rätten att växa och utvecklas, 

rätten till deltagande samt solidaritet och rättvisa. 

Inkludering: Med inkludering menas att utbildningen anpassas till dess elever. I 

den här studien beaktas inkludering ur tre aspekter: rumsligt, socialt och didaktiskt 

inspirerade av Asp-Onsjö (2006) (se Inkludering i kapitlet Tidigare forskning). I 

metodkapitlet beskrivs närmare hur dessa aspekter används i analysen. 

Demokrativärden: I den här uppsatsen utgås från de demokrativärden som 

Persson (2010) beskriver (se Skolans demokratiuppdrag, tabell 1, i kapitlet 

Tidigare forskning). 

Elev i behov av särskilt stöd: I den här uppsatsen används begreppet i en vid 

bemärkelse så att det inkluderar alla elever som riskerar att inte uppnå godkänt i 

något ämne eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 
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Metod 

Studien utgår från kritisk diskursanalys. Ett diskursanalytiskt perspektiv utgör en 

teoretisk och metodisk helhet: ett paket (Winther Jørgensen & Phillips, 1999:10). 

En central utgångspunkt vid diskursanalys är att det inte är möjligt att kunna 

skriva fram neutrala vetenskapliga sanningar. Det som framträder är en tolkning, 

en tolkning som är beroende av vilka ramar som satts. Med andra ramar kan andra 

sanningar framträda. Det diskursanalytiska paketet innehåller flera olika delar och 

i det här kapitlet beskrivs vilka och hur dessa delar används i den här studien. En-

ligt Winther Jørgensen och Phillips (1999) innebär avsaknaden av konkreta meto-

der att forskaren i högre utsträckning behöver vara kreativ i framtagande av ana-

lysverktyg än i mycket annan forskning. Senare i kapitlet beskrivs analysverk-

tygen för denna uppsats. 

Texter behöver tolkas och i ett diskursanalytiskt perspektiv är det som i första 

hand fokuseras hur texten relaterar till den omgivande diskursen (Bergström och 

Boréus, 2005). Det medför att forskaren behöver använda sina förhandsanta-

ganden. Utgångspunkten är att texter aldrig ska tas för vad de är, utan istället ska 

forskaren söka efter det som är dolt, förgivettaget, underförstått eller utelämnat 

(Denscombe, 2010). Bergström och Boréus (2005) skriver att det är av vikt att 

forskaren är medveten om sin förförståelse, att en text aldrig kan mötas tomhänt.  

Urval 

De texter som analyseras har begränsats till skollagen SFS 1985:1100 inklusive 

Grundskoleförordningen SFS 1994:1194 samt SFS 2006:205 och SFS 2010:800 

inklusive Skolförordning SFS 2011:185, de avsnitt som berör grundskolan ur 

perspektivet en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd, samt kapitel 1 i 

1994- och 2011-års läroplaner ur motsvarande perspektiv.  

Forskarens roll 

Jag utbildade mig till mellanstadielärare på 1980-talet. Under mina år som lärare 

har jag både arbetat på mellanstadiet och högstadiet på olika skolor. Dessa skolor 

har haft en låg andel nyanlända elever och elever som ansetts behöva svenska som 

andraspråk. De vanligaste orsakerna på dessa skolor, till att elever varit i behov av 

särskilt stöd, har varit läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationsproblem. Sedan 

2008 har jag kombinerat arbetet som lärare med vidarestudier inom pedagogik, 

didaktik och specialpedagogik. Jag arbetar sedan två år tillbaka som specialpedagog 

och ingår även i ett specialpedagogiskt nätverk där vi återkommande har diskus-

sioner om inkludering samt hur 2010-års skollag och Lgr11 ska tolkas utifrån de 

elever som vi möter i rollen som specialpedagog. Det innebär att jag har en teoretisk 

bas samt en praktisk bas om en skola för alla som både varit en tillgång men 

troligen även inneburit förgivettaganden som jag inte har kunnat uppmärksamma. 
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Resultatbearbetning och analysgenomförande 

Bergström och Boréus (2005) skriver att texter måste tolkas och menar med det att 

texterna behöver avvinnas mening och betydelse. Fairclough (2008) menar att 

tolkning är en komplex process med flera olika aspekter. Till en del handlar det om 

förståelse av orden och meningarnas betydelse men även att förstå vad avsändaren 

menar. Det är även en fråga om värdering och bedömning av texten. I det här 

avsnittet redogör jag för resultat och analysgenomförandet, där tolkning ingår.  

Winther Jørgensen och Phillips (1999) rekommenderar att man i en undersökning 

inför en diskursordning som kan sätta ramarna för analysen. Den här uppsatsen 

fokuserar diskursförändringar mellan 1985-års och 2010-års skollag respektive 

Lpo94 och Lgr11 där 1985-års skollag samt Lpo94 ses utgöra diskursordningen 

och förändringarna i de senare texterna ses som tecken på punkter där även den 

sociala praktiken kan förändras. 

Jag har valt att utgå från Faircloughs tredimensionella diskursbegrepp som ram 

för analysen (Fairclough, 2003). Winther Jörgensen och Phillips (2009:74) 

beskriver Faircloughs tredimensionella diskursbegrepp som att varje kommuni-

kativ händelse har tre dimensioner: 1) den är en text (tal, skrift, bild, multimodal); 

2) den är en diskursiv praktik som innebär en produktion och konsumtion av 

texter; 3) den är en social praktik. I textdimensionen tittar man på textens 

egenskaper som ordval, grammatik och sammanhang mellan satser. I dimensionen 

för den diskursiva praktiken tittar man på hur textförfattaren bygger på redan 

existerande diskurser och genrer och hur mottagaren använder dessa i sin tolkning 

av texten. I dimensionen för den sociala praktiken tittar man på relationen mellan 

text och den sociala praktiken.  

Beskrivning av analysen 

Resultat och analysförfarandet görs utifrån det ovan beskrivna urvalet. Uttrycket 

en skola för alla begränsas till inkludering samt grundläggande demokratiaspek-

ter. Analysverktygen för den diskursiva praktikens dimension är inspirerat av 

Asp-Onsjös (2006) tre aspekter av inkludering (se Inkludering i kapitel Tidigare 

forskning) samt Perssons (2010) modell för analys av undervisning utifrån 

demokratiaspekter (se Skolans demokratiuppdrag i kapitel Tidigare forskning). 

Analysen gjordes utifrån två av de tre diskursdimensionerna enligt Fairclough: 

text och diskursordning. I diskussionen anknyts till den tredje dimensionen: den 

sociala praktiken. 

Som ett första steg i analysen markerades likalydande satser och ordval i de två 

skollagarna respektive läroplanerna. I denna läsning bortsågs från följande 

genomgående skillnader: skall har ändrats till ska, mål/kunskapsmål har ändrats 

till kunskapskrav samt utbildning har ändrats till undervisning. De satser där den 

enda skillnaden är dessa ord (med tillhörande lingvistiskt nödvändiga ändringar 

som t.ex. prepositioner) markerades som likalydande.  

I texten som inte bedömdes som likalydande, granskades skillnader i textens 

lingvistiska uppbyggnad utifrån ordval, grammatik och sammanhang. 
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Därefter närlästes texterna med fokus på den diskursiva praktikens dimension för 

att se hur texten i 2010-års skollag och Lgr11 skiljer sig från diskursordningen i 

1985-års skollag och Lpo94. Denna läsning gjordes först utifrån olika aspekter av 

inkludering med inspiration i Asp Onsjös (2006) definition enligt följande: 

 Den rumsliga aspekten där formuleringar om elevens placering i skola, 

klass, grupptillhörighet samt var undervisningen för den enskilde ska 

genomföras ingår.  

 Den sociala aspekten där formuleringar om rätten till att vara en fullvärdig 

deltagande medlem i gemenskapen i skolan och samhället ingår.  

 Den didaktiska aspekten där formuleringar som inbegriper möjligheterna 

till att utveckla kunskaper och färdigheter ingår. 

Därefter närlästes materialet med inspiration av Perssons (2010) modell för analys 

av grundläggande demokrativärden i undervisningen.  

Tabell 2. Demokrativärden enligt Persson (2010) 

Nivå Rättighet Erkännandeform Demokratidimension 

Individ att växa och utvecklas Individens rättigheter Frihet 

Social att bli inkluderad gruppens rättigheter Rättvisa och solidaritet 

Politisk att deltaga rätten till inflytande och 

delaktighet 

Makt och jämlikhet 

Skillnaderna mellan dokumenten studerades utifrån de tre demokratinivåerna: indi-

vid, social och politisk med tillhörande beskrivningar för rättighet, erkännandeform 

och demokratidimension. De olika nivåerna är till viss del överlappande. Till exem-

pel så kan skillnader i texterna som rör deltagande tolkas höra till både den sociala 

och den politiska nivån. För att bedöma vad förändringen ska tolkas som, måste be-

skrivningarna för rättighet, erkännandeform och demokratidimension tas i beaktan-

de. Det innebär att texter som ses handla om att deltaga tolkas tillhöra den sociala 

nivån om demokratidimensionen stämmer med rättvisa och solidaritet men till den 

politiska nivån om demokratidimensionen stämmer med makt och jämlikhet.  

Exempel är texten i 2010-års skollag, första kapitlet, där det står att hänsyn ska tas 

till barns och elevers olika behov. Detta bedöms tillhöra den individuella nivån med 

rättigheten att växa och utvecklas och erkännandeformen individens rättigheter. I 

1985-års skollag finns formuleringen den skolning som de behöver för att delta i 

samhällslivet. Detta bedöms som den politiska nivån utifrån rättigheten att deltaga 

och demokratidimensionen makt och jämlikhet. I 2010-års skollag är formuleringen 

allsidiga personliga utveckling som bedöms som den individuella nivån utifrån 

rättigheten att växa och utvecklas och erkännandeformen individens rättigheter. 

Även inkluderingsaspekterna och demokrativärdena korsar varandra ibland. 

Satsen Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero i 2010-års skollag, 5 kapitel har 

placerats under implicit social inkludering utifrån tanken att ingen ska behöva 

känna sig orolig att vara en del av det sociala sammanhanget. Den skulle även ha 

kunnat placerats som demokrativärde på den sociala nivån utifrån erkännande-

formen gruppens rättigheter.  
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Trots att inkluderingsaspekterna och demokrativärdena inte är helt avgränsade 

från varandra, görs bedömningen att dessa fungerar som verktyg för att upptäcka 

mönster i de skillnader som finns mellan styrdokumenten. 

Tillförlitlighet 

Bergström och Boréus (2005) skriver att det finns diskussioner om vad validitet 

innebär i studier som görs utifrån en konstruktivistisk syn på forskning. Ur ett 

postmodernistiskt perspektiv finns inga fasta sanningar som objektivt kan be-

skrivas; ”texten blir ett ”fritt spel” med tecken utan förankring i vare sig textpro-

ducent (subjekt) eller yttre värld” (Alvesson & Sköldberg, 2005). Om forskaren 

inte bara är en utomstående iakttagare, utan aktivt är med och konstruerar sitt 

studieobjekt där den egna förförståelsen påverkar vilka svar som är möjliga, 

innebär detta att inte bara reliabiliteten i verktyg och tillvägagångssätt behöver 

beaktas utan även forskaren själv, med sin historiska och socialt präglade 

förförståelse (Bergström och Boréus 2005).  

Bryman (2008) föreslår alternativa termer för att värdera tillförlitligheten i kva-

litativa studier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bestyrkningsmöjlighet 

(credibility, transferability, dependability och confirmability). Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att i en kvalitativ studie är det viktigt för pålitligheten 

att noggrannheten i genomförandet kan bedömas i studiens alla delar. Ambitionen 

i uppsatsen är att genomförandet ska beskrivas så transparant så att pålitligheten 

kan bedömas. Synen på bestyrkningsmöjligheten, d.v.s. forskarens möjlighet att 

vara objektiv och kunna åsidosätta sina förkunskaper och förgivettaganden, är 

problematisk i en diskursanalys i och med att kunskap inte ses som objektiv eller 

neutral utan beroende av språket (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bergström & 

Boréus, 2005; Bryman, 2008; Winther Jørgensen & Phillips, 1999). De analys-

verktyg som använts i studien har gett vissa resultat, med andra hade andra 

resultat framkommit. Under uppsatsskrivandet har det funnits en vaksamhet över 

hur förkunskaper och förgivettaganden kan påverka analysen och tolkningarna. 

Förhoppningen är att tolkningarna och slutsatserna kan accepteras och kännas 

igen av andra och att ambitionen att beskriva processen så transparant som möjligt 

medför att slutsatserna känns trovärdiga.  

Etiska aspekter 

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) anges fyra krav som bör 

uppfyllas för att tillgodose att forskningen gått rätt till och för att skydda delta-

garnas integritet: informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. I och med att data i studien utgörs av offentligt publicerade texter 

är dessa krav inte aktuella.  
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Resultat och analys 

Syftet med studien är att undersöka hur en skola för alla framställs i 2011-års 

skollag jämfört med 1985-års skollag samt i 2011-års läroplan, Lgr11, jämfört 

med 1994-års läroplan, Lpo94. Resultatet redovisas under respektive forsknings-

fråga ur de tre inkluderingsaspekterna, inspirerade av Asp-Onsjö (2006), rumslig, 

socialt och didaktiskt, och därefter utifrån demokrativärden enligt Persson (2010). 

Varje utdrag föregås av en förklarande text för vad i utdraget som fokuseras i 

resultatet. I vänstra kolumnen hämtas text från 1985-års skollag respektive 1994-

års läroplan, Lpo94. I den högra kolumnen hämtas text från 2010-års skollag 

respektive 2011-års läroplan, Lgr11.  

Explicita skillnader mellan texterna i de båda skollagarna som kan 
ses hänföras till en skola för alla 

Inkluderingsaspekter 

Rumslig inkludering 

I den rumsliga aspekten framträder i 2010-års skollag tydligare att det är i grund-

skolan samt i elevens ordinarie grupp som eleven ska få sin undervisning. I nedan-

stående utdrag visas hur grundskolan får en tydligare prioritet i skolplacering i och 

med att grundsärskolan och specialskolan endast hänvisas till med paragrafnum-

mer. Dessutom har krav tillkommit att en mer omfattande utredning, omfattande 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och sociala bedömning, genomförs innan 

beslut om annan placering än grundskolan. 

Skollagen (1985:1100), 3. Kap. Skolplikt och motsvarande 

rätt till utbildning, Inledande bestämmelser 

2 § Barn skall fullgöra skolplikten i grundskolan, särskolan 
eller specialskolan.  

3 § Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som 
bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål 

därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. 

Barn som inte kan gå i grundskolan eller särskolan därför 
att de är döva eller hörselskadade skall tas emot i 

specialskolan. Lag (1999:886). 

Skollagen (2010:800), 7 Kap. Skolplikt och rätt till 

utbildning, Hur skolplikten fullgörs 

Grundskolan 
4 § Skolplikt ska fullgöras i grundskolan om inte 

förhållandena är sådana som avses i 5 eller 6 § … 

Grundsärskolan 

5 § …Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska 

föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning. 

(Motsvarande formulering, Specialskolan 6 §) 

I tidigare skollag jämställdes autismspektradiagnoser med utvecklingsstörning. I 

2010-års skollag har dessa diagnoser normaliserats utifrån att dessa diagnoser per 

se inte innebär att grundskoleplacering ska frångås.  

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

gemensamma bestämmelser för det offentliga 

skolväsendet 

16 § Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller …, 

personer med autism eller autismliknande tillstånd. 

Skollagen (2010:800), 29 Kap. Övriga bestämmelser, 

personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning 
8 § … Personer med autism eller autismliknande tillstånd 

ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med personer 

med utvecklingsstörning endast om de också har en 
utvecklingsstörning … 

I nedanstående utdrag visas en förstärkning mot att eleven i första hand ska få 

undervisning i sin ordinarie grupp. Antingen - eller konstruktionen i 1994-års 

grundskoleförordning har ändrats till får ges i 2010-års skollag. Den första 

formuleringen ger två val till hur stödet kan utformas medan den senare öppnar 
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upp till betydligt fler sätt att utforma stödet på. Dessutom har formuleringen om 

var stödet ska ges ändrats från, i tidigare skollag, i första hand ges till i 2010-års 

skollag, ska ges inom elevens vanliga grupptillhörighet. Möjligheten att ge under-

visning enskilt eller i särskild undervisningsgrupp finns kvar men i 2010-års skol-

lag är beslutet rektorns ansvar och detta beslut får inte överlåtas. Eleven och 

föräldrarnas möjlighet till delaktighet i detta beslut har försvagats i 2010-års 

skollag genom att formuleringen i tidigare skollag skall efter samråd med eleven 

och elevens vårdnadshavare ändrats till att dessa ska ges möjlighet att delta när 

ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Grundskolförordningen (1994:1194), 5 kap. Särskilda 

stödinsatser 
4§ Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för 

utbildning enligt timplanen eller som ett komplement till 

sådan utbildning. Förordning (2008:408). 
5§ Särskilt stöd skall ges till elever med behov av special-

pedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges 

inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Stödundervisning 

5§ … Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en 

särskild undervisningsgrupp. 

Skollagen (2010:800), 3 Kap. Barns och elevers 

utveckling mot målen, Särskilt stöd 
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. 

Åtgärdsprogram 
9 § … Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet 
innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller 

enskilt .. eller i form av anpassad studiegång … får rektorn 
inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. 

Social inkludering 

Den sociala inkluderingen uttrycks i det inledande kapitlet i båda skollagarna där 

värdegrunden anges. I 2010-års skollag har skolans uppdrag vidgats från att ge 

eleverna kunskaper och färdigheter till att även förmedla och förankra värden i 

form av mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.  

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom 

2 § ... Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter …. 

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Syfte med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på. … 

Den vidgning av skolans uppdrag, som beskrivs ovan, framträder även i 2010-års 

skollags inledande paragrafer för grundskolan (kap. 10). I 1994-års skollag ut-

trycks att grundskolan ska syfta till att ge eleverna den skolning i övrigt som de 

behöver för att delta i samhällslivet. I 2010-års skollag skrivs det ut att skolan 

även ska ge eleverna värden samt att utbildningen ska främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap. 

Skollagen (1985:1100), 4 Kap. Grundskolan 

1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge 
eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i 

övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.  

 

Skollagen (2010:800), 10 Kap. Grundskolan, Allmänna 

bestämmelser, Utbildningens syfte 
2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och 

utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. … 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet.  

Från att i 1985-års skollag använda formuleringar som verksamheten i skolan 

samt var och en som verkar inom skolan, används i 2010-års skollag istället 

utbildningen och de som verkar inom utbildningen. Dessa ändringar kan tyda på 
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en förskjutning mot att endast de som direkt är involverade i utbildningen anses 

beröras av värdegrunden, d.v.s. inte vaktmästare, städare och annan serviceper-

sonal. I 1985-års skollag anges att förutom grundläggande demokratiska värde-

ringar ska aktning för varje människas egenvärde genomsyra verksamheten. I 

2010-års skollag har formuleringen stärkts i och med hänvisningen till mänskliga 

rättigheterna och att dessa dessutom specificeras. I 2010-års skollag hänvisas till 

att diskrimineringslagsstiftningen, en lag som tillkommit efter 1985. 

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom 

2 § Verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar 

inom skolan 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
såsom mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886). 

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Utformning av utbildningen 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling.  

Lika tillgång till utbildning 

8 § … I diskrimineringslagen (2008:567) finns 

bestämmelser som har till ändamål att motverka 
diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder. 

Didaktisk inkludering 

En förändring i 2010-års skollag är att det i högre grad betonas alla elevers rätt till 

stöd och stimulans i sitt lärande genom formuleringar som ska främja alla barns 

och elevers utveckling och lärande; i utbildningen ska tas hänsyn till barns och 

elevers olika behov; barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt. Dessutom ses eleverna som aktiva agenter i och med att de 

ska inhämta och utveckla kunskaper till skillnad mot i 1985-års skollag där 

utbildningen ska ge eleverna kunskaper. 

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom 

2 § …Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 
färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar.  

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Syfte med utbildningen inom skolväsendet 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. … 

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.  

3 Kap. Barns och elevers utveckling mot målen, Särskilt 

stöd 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 
för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. 

I 2010-års skollag framträder tydligare att skolan har skyldighet att stödja alla 

elever så att de når kunskapskraven. I 1985-års skollag skulle utbildningen ta 

hänsyn till elever i behov av stöd genom att ge dessa stöd. I grundskoleförord-

ningen från 1994 har detta stärkts med formuleringen att om det framkommer att 
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en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder så ska behoven utredas. I 2010-års 

skollag har detta ytterligare skärps till att om det finns något som gör att det befa-

ras att eleven inte kommer att nå kunskapskraven så ska detta anmälas till rektor. 

Rektors skyldigheter har dessutom skärpts genom att denne inte enbart ska se till 

att elevens behov utreds, utan att detta ska göras skyndsamt. För att ytterligare 

betona elevers rätt att nå kunskapskraven har anspråket på det stöd som ges till 

eleven skärpts genom att formuleringen i 1985-års skollag en elev ska ges stöd-

undervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst 

ska ha uppnåtts har ändrats till att det särskilda stödet ska ges på det sätt och i den 

omfattning som behövs. 

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom 
2 § I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 

särskilt stöd. 

4 Kap. Grundskolan 

1 § Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet. 

Grundskolförordningen (1994:1194), 5 kap. Särskilda 

stödinsatser 

5§ … Om det genom uppgifter från skolans personal, en 
elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer 

att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 

rektorn se till att behovet utreds.  

Stödundervisning 

4 § En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att 
eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts 

i slutet av det tredje, det femte och det nionde skolåret … 

Skollagen (2010:800), 3 Kap. Barns och elevers 

utveckling mot målen, Särskilt stöd, Utredning 
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. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt 

stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 

Utformningen av det särskilda stödet i vissa skolformer 

10 § För en elev i grundskolan, … 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. 

I Skolförordningen 2011:185 klargörs att eleverna har rätt att få strukturerad 

undervisning och ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd för att uppnå de lägsta 

kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för utbildningen. 

Detta kan ses som förstärkning av lärarens ansvar för att var och en av eleverna 

ska uppnå de lägsta kunskapskraven genom att tänka igenom undervisningen och 

aktivt vara delaktig i elevens lärprocess. 

  SFS nr: 2011:185, Strukturerad undervisning  
2 § Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett 
kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som 

behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas 

så långt som möjligt inom ramen för utbildningen.  

Elevens rättighet att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås har även 

stärkts genom ändringar i formuleringar om rätten att slutföra grundskolan. I 

1994-års skollag kan skolan bedöma att eleven inte har förmåga att fullfölja ut-

bildningen. I 2010-års skollag har eleven rätt att slutföra utbildningen oberoende 

av hur skolan bedömer dennes förmåga. 

Skollagen (1985:1100), 4 Kap. Grundskolan 

10 § Om en elev i grundskolan inte tillfredsställande har 
slutfört sista årskursen när skolplikten upphör men bedöms 

ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall eleven beredas 
tillfälle att göra detta under högst två år efter det att 

skolplikten upphörde.  

Skollagen (2010:800), 7 Kap. Skolplikt och rätt till 

utbildning, När skolplikt inträder, Rätt att slutföra 

skolgången 

15 § … En elev i grundskolan, … har också rätt att efter 
skolpliktens upphörande slutföra utbildningen under 

ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de 

kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive 
skolform. 
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För att alla elever ska ges möjlighet att uppnå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, har förändringar gjorts i regleringen av det som i 1985-års skollag be-

nämndes skolhälsovård men som i 2010-års skollag benämns som elevhälsovård. 

Elevhälsovårdens uppdrag har utökats med att den ska stödja elevernas utveckling 

mot utbildningens mål och att det i elevhälsan ska finnas specialpedagogisk 

kompetens. 

Skollagen (1985:1100), 14 Kap. Skolhälsovård 

2 § Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas 

utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och 
kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos 

dem. 
För skolhälsovården skall finnas skolläkare och 

skolsköterska.  

Skollagen (2010:800), 2 Kap. Huvudmän och 

ansvarsfördelning, Elevhälsan, Elevhälsans omfattning 

25 § För eleverna … ska det finnas elevhälsa. 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. 

Demokrativärden 

I 2010-års skollag framträder i högre grad fokus på individnivån med individens 

rätt till utveckling, än i 1985-års skollag. Detta kan dels ses i 2010-års skollags 

första kapitel där det står att hänsyn ska tas till barns och elevers olika behov och 

där det längre ner i paragrafen finns betydligt fler personliga egenskaper uppräk-

nade än i 1985-års skollag. I 1985-års skollag är fokus på den politiska nivån med 

rätten att deltaga genom att det är kunskaper som behövs för samhällslivet som 

lyfts fram: den skolning som de behöver för att delta i samhällslivet. I 2010-års 

skollag är fokus i högre grad på individnivå och individens personliga utveckling 

genom formuleringen allsidiga personliga utveckling.  

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom,  
2 § … främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  

Skollagen (1985:1100), 4 Kap. Grundskolan 

1 § Utbildningen … den skolning i övrigt som de behöver 
för att delta i samhällslivet.  

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Syfte med utbildningen inom skolväsendet 

4 § 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.  

… främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling 
till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. 

Skollagen (2010:800), 10 Kap. Grundskolan, Allmänna 

bestämmelser, Utbildningens syfte 

2 § …Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 
personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva 

livsval.  

3 Kap. Barns och elevers utveckling mot målen, Särskilt 

stöd 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.. 

I 2010-års skollag har funktionshinder ändrats till funktionsnedsättning. Detta ses 

som en förändring i demokrativärdet på individnivå. Detta eftersom nedsättning 

signalerar att individen har möjlighet att lära sig i högre grad än vad hinder gör. 

Skollagen (1985:1100), 1 kap. Allmänna föreskrifter,  

Utbildning för barn och ungdom, Gemensamma 

bestämmelser för det offentliga skolväsendet 

Skollagen (2010:800), 29 kap. Övriga bestämmelser, 

Personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning 

8 § Det som i denna lag sägs om personer med 
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16 § Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även 

dem som har fått ett betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, 

föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt 
personer med autism eller autismliknande tillstånd. 

utvecklingsstörning gäller även dem som har fått en 

betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom 

Men samtidigt som individens rättigheter är mer i fokus i den senare skollagen så 

framträder även ett ökat fokus på den sociala nivån med demokratidimensionen 

rättvisa och solidaritet. Detta framkommer genom satsen uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar i 2010-års skollag samt att det även 

uttryckligen står att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med de 

mänskliga rättigheterna som … solidaritet mellan människor. 

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom, 

2 § .... I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av 
särskilt stöd. …. Verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 

främja aktning för varje människas egenvärde … 

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Syfte med utbildningen inom skolväsendet 

4 § …. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 
och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

En annan skillnad är att de grundläggande demokrativärden som ska förmedlas 

och förankras, anges vara de som det svenska samhället vilar på. Denna skillnad, 

som kan ses som en begränsning av rättigheter, tolkas tillhöra den sociala nivån 

utifrån rättigheten att bli inkluderad. 

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom 
2 § ...Verksamheten i skolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. … 

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Syfte med utbildningen inom skolväsendet 
4 § …. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. … 

När det gäller den politiska nivån med rätten att deltaga så har elever och föräld-

rars rättigheter stärkts i 2010-års skollag. I 1985-års skollag är formuleringen att 

eleverna skall ha inflytande… medan i 2010-års skollag är formuleringen ska ges 

inflytande… I 2010-års skollag ska inte eleverna bara ha/ges inflytande utan sko-

lan har även skyldighet att stimulera deras aktiva deltagande och att hålla eleverna 

informerade i frågor som rör dem. En annan skillnad kan ses i formuleringarna om 

vad som ska anpassas till elevernas ålder och mognad. I 1985-års skollag är det, 

förutom utformningen, omfattningen av elevernas inflytande som anges, medan i 

2010-års skollag så är det informationen. Dessutom anges i 2010-års skollag att 

eleverna och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska stödjas 

och underlättas. I 2010-års skollag anges även att vårdnadshavarna ska erbjudas 

möjlighet till inflytande. Dessutom har möjligheten att överklaga de särskilda 

stödåtgärder som rektor beslutat om införts. 

Skollagen (1985:1100), 4 Kap. Grundskolan 

2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 

utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas 
inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 

Grundskoleförordningen (1994:1194), 3 kap. 

Samverkansformer, Elevinflytande 

6 § I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges 

tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som är 
av gemensamt intresse för eleverna. 

Skollagen (2010:800), 4 Kap. Kvalitet och inflytande, 

Inflytande och samråd, Allmänt om barnens och 

elevernas inflytande 
9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med 
att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 

frågor som rör dem.  

Informationen och formerna för barnens och elevernas 
inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. 

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

utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars 
arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och 

underlättas.  

4 Kap. Kvalitet och inflytande, inflytande och samråd, 

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över 

utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet 
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i 

… grundskolan, … ska erbjudas möjlighet till inflytande 
över utbildningen. 

 28 kap. Överklagande, Överklagande hos Skolväsendets 

överklagandenämnd, Beslut av en rektor 

16 § Beslut av en rektor får överklagas hos Skolväsendets 

överklagandenämnd i fråga om 
1. åtgärdsprogram enligt 3 kap. 9 §, 

2. särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp eller 

enskilt enligt 3 kap. 
11 §, eller 

3. anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 §. 

Men för elever med rättighet till modersmålsundervisning har elevens rättigheter 

minskat på den politiska nivån, med erkännandeformen rätten att ha inflytande 

och delaktighet och demokratidimensionen makt. I SFS 1994:1194 regleras att 

samråd ska ske med eleven och elevens vårdnadshavare innan ett beslut tas om att 

anordna modersmålsundervisningen utanför den ordinarie undervisningen. Denna 

reglering är borttagen i de nya styrdokumenten. 

SFS 1994:1194, Modersmålsundervisning 
12 § Om beslut fattas att modersmålsundervisning för en elev 

skall anordnas inom ramen för skolans val eller utanför 

timplanebunden tid skall samråd ske med eleven och elevens 
vårdnadshavare före beslutet. Förordning (1997:599). 

 

Implicita skillnader mellan texterna i de båda skollagarna som kan 
ses hänföras till en skola för alla 

Inkluderingsaspekter 

Rumslig inkludering 

För att skolan ska kunna stödja eleven att nå kunskapskraven behöver eleven vara 

i skolan. I 2010-års skollag har kravet på skolan skärpts att meddela vårdnadsha-

varen om eleven utan giltigt skäl uteblir. 

Skollagen (1985:1100), 3. Kap. Skolplikt och motsvarande 

rätt till utbildning, Deltagandet i utbildning för skolpliktiga  

11 § … Disciplinär åtgärd mot en skolpliktig elev får avse 
elevens närvaro i skolan, … 

Grundskoleförordningen (1994:1194), 6 Kap. Elever, 

Frånvaro 

8 a § Om en elev utan giltig anledning uteblir från 

skolarbetet, skall rektorn se till att en kontakt upprättas 
mellan skolan och elevens vårdnadshavare.  

Skollagen (2010:800), 7 Kap. Skolplikt och rätt till 

utbildning, Deltagande i utbildning, Närvaro 

Om en elev i grundskolan, …, utan giltigt skäl uteblir från 
den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att 

elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att 
eleven har varit frånvarande. … 

Eleven ska delta i den obligatoriska undervisningen och möjligheten för vårdnads-

havare att begära att eleven ska befrias har minskat i 2010-års skollag. I 1985-års 

skollag står skall eleven befrias i 2010-års skollag får eleven befrias. Detta får 

dessutom endast ske vid enstaka tillfällen under läsåret. 
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Skollagen (1985:1100), 3. Kap. Skolplikt och motsvarande 

rätt till utbildning, Deltagandet i utbildning för 

skolpliktiga 

12 § På begäran av en skolpliktig elevs vårdnadshavare 
skall eleven befrias från skyldighet att delta i annars 

obligatoriska inslag i verksamheten, om det med hänsyn till 

särskilda omständigheter inte är rimligt att kräva att eleven 
deltar. 

Skollagen (2010:800), 7 Kap. Skolplikt och rätt till 

utbildning, Deltagande i utbildning, Befrielse,  
19 § En elev i en skolform som avses i 17 § får på begäran 

av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att delta i 
obligatoriska inslag i undervisningen om det finns 

synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka 

tillfällen under ett läsår.  

Social inkludering 

I 2010-års skollag står att Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Motsva-

rande text saknas i 1985-års skollag.  

 5 Kap. Trygghet och studiero, arbetsmiljö 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla 

elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero 

Didaktisk inkludering 

För att alla elever ska få studiero och kunna nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, kan rektor besluta att en elev som stör undervisningen ska få undervisning 

på annan plats. I 2010-års skollag har denna åtgärd utökats till att även ge möjlig-

het till placering i annan grupp eller skolenhet.  

Demokrativärden 

I nedanstående utdrag syns ett exempel där formuleringen kan tolkas som en ökad 

fokus på individnivån i ändringen från människor till individer samt samhällsmed-

lemmar till medborgare. Människor och samhällsmedlemmar för tankarna till 

grupptillhörighet och därmed den socialnivån, i högre grad än individer och 

medborgare. 

Skollagen (1985:1100), 1 Kap. Allmänna föreskrifter, 

Utbildning för barn och ungdom,  

2 § … främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.  

Skollagen (2010:800), 1 Kap. Inledande bestämmelser, 

Syfte med utbildningen inom skolväsendet 

4 § … främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare 

Explicita skillnader mellan texterna i kapitel 1 i de båda läroplanerna 
som kan ses hänföras till en skola för alla 

Inkluderingsaspekter 

Det finns inga förekomster av text som ses höra till den rumsliga inkluderings-

aspekten i de båda läroplanernas första kapitel 

I Lpo94 framträder den sociala inkluderingsaspekten genom att det fastslås att 

verksamheten ska utformas i överensstämmelse med de grundläggande demok-

ratiska värderingarna. I Lgr11 har denna formulering tagits bort. Där hänvisas 

istället till de mänskliga rättigheterna i kapitel 1, som kan ses som styrmedel för 

social inkludering, samt att utbildningen syftar till att utveckla värden. Motsva-

rande ändringar som i skollagarna har gjorts mellan läroplanerna: verksamheten – 
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utbildningen respektive skolan – utbildningen. Skillnaden verksamheten – utbild-

ningen respektive skolan – utbildningen kan uppfattas som en förskjutning från all 

personal på skolan till de grupper som är direkt involverade i elevernas utbildning.  

Lpo94, Grundläggande värden 

… Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i 

skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar … 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 

hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt 
samhällsliv vilar på. 

Lgr11, Grundläggande värden 

... Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. 

Den didaktiska inkluderingen lyfts fram i Lgr11, men utifrån alla elevers utveck-

ling och lärande som framgår av utdraget ovan. I Lpo94 saknas text som kan ses 

höra till didaktisk inkludering i det första kapitlet.  

Demokrativärden 

I Lgr11 har individens rätt att växa och utvecklas skrivits in: att elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden; främja alla elevers utveckling och 

lärande. Detta saknas i Lpo94.  

Lpo94, Grundläggande värden 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan 
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar … 

Lgr11, Grundläggande värden 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet 
syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utveckling.  

Dessutom finns motsvarande formulering som i 2010-års skollag, att det är de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på som 

ska förmedlas och förankras. Denna formulering ses som en begränsad rättighet 

till att bli inkluderad på den sociala nivån. 

Lpo94, Grundläggande värden 

… grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. 
Lgr11, Grundläggande värden 

... och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. 

Implicita skillnader mellan texterna i kapitel 1 i de båda läroplanerna 
som kan ses hänföras till en skola för alla 

Inkluderingsaspekter 

De förändringar som finns i Lgr11 jämfört med Lpo94 berör den sociala inklude-

ringsaspekten. I formuleringen för skolans uppdrag anges att förutom att främja 

att eleven inhämtar och utvecklar kunskaper, ska skolan även främja att eleven 

inhämtar och utvecklar värden. En ytterligare förändring som kan ses tillhöra 

social inkludering är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

arbeta tillsammans med andra.  

Lpo94, Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper.  
… att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt … 

Lgr11, Skolans uppdrag 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.  
… utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. … 
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Demokrativärden 

Inga implicita förekomster kunde upptäckas i förändringarna mellan läroplanerna. 

Analys 

Resultatet av ovanstående forskningsfrågor visar att de förändringar som gjorts i 

2010-års skollag har fokus mot en inkluderande skola med stärkta individuella 

rättigheter till lärande och allsidig utveckling men även ett tydligare fokus mot 

rättvisa och solidaritet. Elever och vårdnadshavares rätt till delaktighet framgår 

tydligare i 2010-års skollag. En ökad rätt till deltagande för elever i behov av sär-

skilt stöd, som tillkommit i 2010-års skollag, är möjligheten att överklaga hur det 

särskilda stödet utformas.  

För den rumsliga inkluderingsaspekten framgår att utgångspunkten är att eleven ska 

gå i grundskolan och få sin undervisning i sin ordinarie grupp. Dock finns fortfa-

rande möjlighet att ge eleven undervisning i särskild undervisningsgrupp eller en-

skilt. En förändring är att det är rektor som ska besluta om så ska ske. Om eleven 

uteblir från undervisningen ska vårdnadshavaren meddelas samma dag. Möjligheten 

för vårdnadshavaren att begära att eleven befrias från undervisningen har begrän-

sats. Autismspektradiagnoser utgör inte längre skäl till särskoleplacering. 

För den sociala inkluderingsaspekten förtydligas i 2010-års skollag att skolan inte 

endast ska förmedla utan även förankra värden. Till de värden som anges har de 

mänskliga rättigheterna tillkommit och dessa exemplifieras. Förutom de mänskliga 

rättigheterna hänvisas till de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Dessa värden ska vara utgångspunkten i utformningen 

av utbildningen. Dessutom ska utbildningen utformas så att skolmiljön präglas av 

trygghet och studiero. Utbildningen ska även främja allsidiga kontakter och social 

gemenskap. I 2010-års skollag har tillkommit en formulering om att en strävan ska 

vara, att uppväga skillnader i elevernas förmåga att tillgodogöra sig utbildning. 

Inom den didaktiska inkluderingsaspekten framträder skillnaderna mellan skol-

lagarna tydligast. Alla elever ska minst nå de lägsta kunskapskraven och alla i 

skolan har skyldighet att anmäla till rektor om det befaras att en elev inte kommer 

att göra detta. Rektor har därvid skyldighet att skyndsamt utreda om eleven är i 

behov av särskilt stöd och om så finnes vara fallet, ska ett åtgärdsprogram utfor-

mas. Men även de elever som utan svårighet uppnår de lägsta kunskapskraven, har 

rättighet att få utvecklas utifrån sina förutsättningar och få det stöd som de behö-

ver, för att göra detta. Undervisningen ska vara strukturerad och eleven ska få ett 

kontinuerligt och aktivt lärarstöd. Elevhälsans roll har vidgats och ska även stödja 

elevernas utveckling mot utbildningens mål och för detta ska det i elevhälsan fin-

nas specialpedagogisk kompetens. Rektor kan besluta att elever som stör under-

visningen ska få undervisning på annan plats för att övriga elever ska få studiero. 

I 2010-års skollag, framträder ett tydligare fokus på demokrativärden på individ-

nivå med erkännandeformen individens rätt att utvecklas, än i 1985-års skollag. 

Begreppet funktionshinder som används i 1985-års skollag har ändrats till funk-

tionsnedsättning vilket signalerar en förändrad syn på inlärningsförmågan. I 2010-

års skollag 1 kapitlet, har ordet människor ändrats till individer och samhällsmed-
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lemmar till medborgare. Individer och medborgare för i högre grad tankarna till 

individer än vad människor och samhällsmedlemmar gör vilka i högre grad för 

tankarna till en social nivå. 

I skillnaderna mellan skollagarna framträder i 1985-års skollag demokrativärden 

på den politiska nivån, med rätten att deltaga, starkast av de tre nivåerna. I 2010-

års skollag så framträder, förutom ett fokus på den individuella nivån, även en 

förstärkning av demokrativärden på den sociala nivån med demokratidimensio-

nerna rättvisa och solidaritet. Till exempel så anges att skolan har i uppdrag att 

sträva efter att uppväga skillnader i barn och elevers förutsättningar.  

I 2010-års skollag har elever och vårdnadshavares rättigheter på politisk nivå 

stärkts, med rätten att deltaga, genom att skolan aktivt ska stimulera elever att 

delta i frågor som berör dem. Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till infly-

tande. Dessutom har införts möjlighet att överklaga särskilda stödåtgärder. Däre-

mot har elever och vårdnadshavares rätt till inflytande, över om modersmålsun-

dervisningen ska förläggas utanför den ordinarie undervisningen eller inte, tagits 

bort vilket innebär en minskad rätt till deltagande på den politiska nivån. 

I de skillnader som finns mellan Lpo94 och Lgr11 framgår förändringarna i den 

sociala inkluderingsaspekten som syns i 2010-års skollag.  

Fokus i förändringarna inom den didaktiska inkluderingsaspekten i Lgr11 är allas 

rätt att utvecklas. De förändringar inom den didaktiska inkluderingsaspekten som 

finns i Lgr11, speglar inte de förändringar som finns i 2010-års skollag och som 

rör elever i behov av särskilt stöd: skyldighet att anmäla till rektor om en elev be-

faras inte uppnå de lägsta kunskapskraven; rektors skyldighet att skyndsamt ut-

reda om eleven är i behov av särskilt stöd samt skyldigheten att upprätta åtgärds-

program om så är fallet. I de skillnader som finns mellan läroplanerna syns ingen 

didaktisk inkluderingsaspekt i Lpo94. 

Förändringarna i 2010-års skollag inom den rumsliga inkluderingsaspekten - att 

utgångspunkten är att eleven ska gå i grundskolan och få sin undervisning i sin 

ordinarie grupp - syns inte heller i de skillnader som är mellan läroplanerna, var-

ken i Lpo94 eller i Lgr11. 

För demokrativärdena syns i skillnaderna mellan läroplanerna i Lgr11 individens 

rätt att växa och utvecklas: en rättighet på individnivå. Detta saknas i Lpo94.  
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur en skola för alla framställs i 2010-års 

skollag jämfört med 1985-års skollag samt i 2011-års läroplan, Lgr11, jämfört 

med 1994-års läroplan, Lpo94. Inledningsvis i kapitlet diskuteras och jämförs 

resultatet av de fyra forskningsfrågorna med litteraturen som redovisas i Bakgrund 

och Tidigare forskning. I Slutsatser diskuteras vad skillnaderna mellan styrdoku-

menten kan innebära för en skola för alla. 

Resultatet tyder på att förändringarna i 2010-års skollag, utifrån alla de tre inklu-

deringsaspekterna, rumsligt, socialt och didaktiskt (Asp-Onsjö, 2006), förstärker 

inkluderingstanken i en skola för alla. Även utifrån demokrativärdena (Persson, 

2010) förstärks en skola för alla i 2010-års skollag. Elevernas individuella rättig-

heter till lärande och utveckling har stärkts och även de sociala rättigheterna med 

dimensionerna rättvisa och solidaritet. Elevers och föräldrars rättighet till deltagan-

de och påverkan har ökat med bl.a. möjligheten till att överklaga beslut om särskil-

da åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. I Lgr11 är skillnaderna mot Lpo94 

mindre än mellan de båda skollagarna. Den rumsliga inkluderingsaspekten som tyd-

ligt framträder i 2010-års skollag speglas inte i Lgr11. Inte heller förändringar i den 

didaktiska inkluderingsaspekten i 2010-års skollag, för elever i behov av särskilt 

stöd, framgår i Lgr11. Ändringar i Lgr11 jämfört med Lpo94, som berör den 

didaktiska inkluderingsaspekten, tar upp alla elevers rätt till lärande och utveckling. 

Inkludering 

Även om vare sig inkludering eller Salamancadeklarationen nämns i 2010-års 

skollag framträder i uppsatsens resultat tydligare intentioner, jämfört med 1985-

års skollag, om att alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, ska få under-

visning tillsammans. I 2010-års skollag framgår att utgångspunkten är att eleven 

ska gå i grundskolan och få sin undervisning i sin ordinarie grupp. Detta stämmer 

även med SOU 1999:63 där det framhålls att insatser för elever med behov av 

särskilt stöd ska ingå i den ordinarie undervisningen. Emanuelsson (2008) menar 

att inkluderingsbegreppet utgår från sammanhållna utbildningsmiljöer. Asp-Onsjö 

(2008) ser begreppet som ett sätt att markera ett avstånd mot särlösningar för 

elever i behov av särskilt stöd. I den nya skollagen finns exempel på att innan-

förkretsen, för det som betraktas som normalt har vidgats (Persson, 2010), t.ex. att 

funktionsnedsättningar inom autismspektradiagnoser inte per se medför att en elev 

särskoleplaceras samt att utförligare utredningar ska göras innan en elev kan 

placeras i sär- eller specialskolan. 

Demokrativärden 

Under 90-talet diskuteras demokratibegreppet och skolan ses inte längre som värde-

neutral (Assarsson, 2007). Skolans uppdrag för medborgarforstran lyfts fram i 

Lpo94 och uppdraget blir att förmedla demokrati och människors lika värde. Av 

uppsatsens resultat framgår att det demokratiska uppdraget har stärkts i 2010-års 

skollag genom att skolan inte endast ska förmedla utan även förankra värden hos 
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eleverna som de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Dessutom ska dessa värden vara 

utgångspunkten i utformningen av utbildningen. Inkluderingstanken innebär inte 

enbart sammanhållna utbildningsmiljöer utan även ett deltagande i gemenskaper, 

där alla är likvärda medlemmar (se t.ex. Topping & Maloney, 2005). I förläng-

ningen medför det att skolan ska anpassas till mångfalden av elever och inte 

eleverna till skolan (se t.ex. Nilholm, 2006). Formuleringen om de värderingar som 

det svenska samhället vilar på, i de nya styrdokumenten, leder till att dilemmat som 

Asp-Onsjö (2008) tar upp, att utbildningen ska ta hänsyn till elevers olikheter sam-

tidigt som den ska ge dessa elever gemensamma värderingar, blivit än tydligare. 

Frågan är hur formulering de värderingar som det svenska samhället vilar på 

kommer att påverka synen på de elever som har en tillhörighet i andra länder och 

kulturer. Persson (2010:53) skriver att demokratibegreppet i skolan i hög grad 

handlar om samlevnad i stort i samhället. Gutman (1999) menar att för 

demokratiutbildningen i skolan är mångkulturalismen ett viktigt inslag. Det kan 

finnas en risk att fokuseringen på det svenska tar överhand och respekten för 

andra människors och kulturers värde därmed minskar. I förlängningen väcker det 

frågan hur formuleringen påverkar en skola för alla – inkluderar det även elever 

som känner tillhörighet i andra kulturer och vill dessa känna sig inkluderade i den 

svenska skolan om de inte erkänns som individer med en annan kulturell 

tillhörighet? Ytterligare frågor som väcks är: vad innebär fokuseringen på det 

svenska samhällets värderingar för synen på det mångkulturella Sverige?; vad 

kan det innebära för utvecklingen av den framtida synen på demokrati? Persson 

(2010) skriver att demokratibegrepp som jämlikhet, frihet, solidaritet och ansvar 

är svårdefinierade och Assarsson (2007) ser i sin studie hur de grundläggande 

demokratibegreppen ändrar innehåll beroende av situation. De grundläggande 

demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna definieras inte på samma 

sätt av alla: de är kontextberoende och detta innebär ett dilemma. Hur vet vi hur vi 

ska definiera de värden som det svenska samhället vilar på om dessa värden 

definieras olika i olika situationer? Ett annat dilemma är att olika kulturer och 

grupperingar ser olika på vad som kännetecknar demokrati och demokratiska 

värden t.ex. i skillnader i synen på individ/grupp. Granstedt (2010) tar upp risken 

med att om utgångspunkten är ett majoritetsperspektiv så kan detta perspektiv 

framstå som neutralt. Målsättningen i svensk lagstiftning är icke-diskriminering, 

men om de grundläggande demokrativärdena tolkas endast ur ett majoritets-

perspektiv, är risken stor att vi andrafierar personer med ett minoritetsperspektiv 

och att de värden som förmedlas inte signalerar att andra sätt att se på 

demokratifrågorna har ett värde. Om vi förutsätter att det finns klara definitioner 

av demokrativärden och de mänskliga rättigheterna, riskerar vi att utesluta andra 

tolkningar och perspektiv, och därmed dra gränsen för det som innesluts och det 

som utesluts snävt. Högdin (2007) skriver att i icke-diskrimineringstanken, d.v.s. 

att varje individ omfattas av samma rättigheter oberoende av kön, etnicitet, 

samhällsklass etc., finns en grundläggande föreställning om att människor är 

olika. Enligt Emanuelsson (1997) har mångfald/olikhet av tradition fått stå för av-

vikelse. En fråga att ställa är: vem definierar värdena som skolan ska förmedla till 

eleverna? En annan fråga att ställa är: hur ska skolan förhålla sig till att förmedla 
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gemensamma värden samtidigt som den förmedlar att även andra tolkningar också 

har ett värde? Frågor som inte tydligt får sitt svar i styrdokumenten.  

Elevens rätt att utvecklas 

Enligt Lindensjö och Lundgren (2006) har begreppet likvärdighet rört sig mot att 

allt mer relateras till individens livsprojekt. Resultatet av denna uppsats överens-

stämmer med detta genom den tydligare fokuseringen på den didaktiska inklude-

ringsaspekten samt demokrativärden utifrån individens rätt till lärande och per-

sonlig utveckling. Lindensjö och Lundgren (2006) menar att likvärdigheten kan 

uppnås genom att åstadkomma ett utbildningsutbud som är lika värdefullt för alla, 

så att alla elever, trots deras olikheter, har samma utbyte av skolan. För att detta 

ska kunna ske, skriver de, måste skolan behandla alla elever med lika omsorg och 

respekt. I resultatet i uppsatsen kan detta ses i den didaktiska inkluderingsaspek-

ten: dels i att alla elever har rätt att få det stöd de behöver för att utvecklas, även 

om de utan problem når upp till de lägsta kunskapskraven; dels i att skolan ska 

sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förmåga att tillgodogöra sig utbild-

ning. Skillnader som inte endast behöver bero på funktionsskillnader utan även 

faktorer som socioekonomiska (Topping & Maloney, 2005; West & Penell, 2005), 

föräldrarnas utbildningsnivå eller att eleven är nyanländ till Sverige. Det ökade 

kravet, på att skolan ska upptäcka och ge adekvat stöd till de elever som befaras 

inte uppnå de lägsta kunskapskraven i 2010-års skollag, kan tolkas som hur detta 

kompensatioriska uppdrag ska kunna genomföras. En annan skrivning, som kan 

tolkas som hur detta ska uppnås, är att eleverna ska få strukturerad undervisning 

och kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att de ska 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och utvecklas så långt som möjligt. 

Detta är en formulering som gäller all undervisning, oberoende om eleven är i 

behov av särskilt stöd eller inte. Även skrivningen om att alla elever ska tillför-

säkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero kan tolkas som hur det 

kompensatoriska uppdraget ska genomföras.  

Elev i behov av särskilt stöd 

Rätten för elever i behov av särskilt stöd har stärkts i 2010-års skollag. Om en 

elev befaras inte uppnå de lägsta kunskapskraven har den som befarar detta, skyl-

dighet att anmäla sin oro till rektor. Rektor ska skyndsamt se till att en utredning 

genomförs och att ett åtgärdsprogram upprättas. Elevhälsans uppdrag har vidgats 

till att den ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och ha kompe-

tens så att elevernas behov av specialpedagogisk kompetens kan tillgodoses. 

Eleven ska ges stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att uppnå 

kunskapskraven.  

Emanuelsson (2004) skriver att det är en paradox att fastän det svenska skolsy-

stemet starkt bygger på inkludering så är det mindre utläsbart i lagar och förord-

ningar som reglerar stödåtgärder. Enligt uppsatsens resultat gäller detta fortfa-

rande. Det stöd som troligen är vanligast är stödundervisning (Göransson, 2006; 

Isaksson, 2009). I 2010-års skollag står att det särskilda stödet får ges istället för 

eller som komplement till den ordinarie undervisningen samt att det särskilda stö-
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det ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Men det är fortfarande möjligt 

att avskilja en elev från sin grupp i och med att rektor får besluta att särskilt stöd 

ges i annan elevgrupp, enskilt eller i form av anpassad studiegång. En ändring i 

2010-års skollag är dock att beslutanderätten inte får överlåtas till någon annan. 

Att beslutsrätten inte får överlåtas kan tolkas som att elevens rätt till rumslig och 

social inkludering stärkts genom att inte vem som helst på skolan kan ta detta be-

slut. Rektorn kan även besluta att en elev ska skiljas från sin ordinarie grupp om 

eleven vid upprepade tillfällen stört undervisningen eller uppträtt olämpligt. Innan 

rektor kan besluta om avskiljning i dessa fall, krävs att åtgärder genomförts, base-

rade på en utredning, för att få eleven att ändra sitt beteende eller att ett åtgärds-

program utformats, om utredningen visat att eleven är i behov av särskilt stöd. 

Utifrån Taylors (1994) tankar, om att icke-diskriminerande politik kan kräva att 

vissa missgynnade grupper i samhället behöver särbehandlas positivt, kan paral-

leller dras till skolan. För att en elev som är i behov av särskilt stöd ska få detta, 

behöver elevens behov erkännas. Helldin (2007) menar att i detta finns ett dilem-

ma: den enskilde individen behöver få det stöd den behöver i kompensatoriska 

åtgärder men dessa åtgärder riskerar motverka den grundläggande förändring som 

skolan behöver. Enligt Groth (2007) exkluderas elever oftast för att säkerställa 

deras utveckling och lärande. Han ser detta som en konsekvens av åtskillnaden 

mellan pedagogik och specialpedagogik. Assarsson (2007) är inne på liknande 

tankar i sin formulering att specialpedagogik ofta används för en form av särskild 

pedagogik: en sär-pedagogik för sär-skilda elever i sär-skilda behov. I 2010-års 

skollag anges att elevhälsan ska ha specialpedagogisk kompetens, men vad kom-

petensen innebär eller vad dess roll är framgår inte. 

Om en elev ska ges särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas där elevens be-

hov, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas ska 

framgå. Enligt Asp-Onsjö (2008) har ett åtgärdsprogram två sidor. Dels är den en 

synlig text, dels något som förväntas sätta spår i skolans praktik. Åtgärdsprogram-

met ska ge ett pedagogiskt stöd men även garantera den enskilda elevens rätt 

(Groth, 2007). Den nya skollagen ger rättighet att överklaga det särskilda stödet 

och detta är i överensstämmelse med den juridiska diskurs som Assarsson (2007) 

menar har utvecklats i Europa. En fråga är om den nya möjligheten till överkla-

gande kommer att stärka åtgärdsprogrammets funktion som ett verktyg i skolut-

vecklingen mot en mer inkluderad skola. Groth (2007) menar att den bärande 

tanken i skolan fortfarande är att elever ska kompenseras för sina brister. Isaksson 

(2007) ser åtgärdsprogrammen som ett verktyg för att dokumentera och åtgärda 

elever. I formuleringen, att i åtgärdsprogrammet ska framgå vilka elevens behov 

är och hur dessa ska tillgodoses, finns en fara att fokus i hög grad kommer att fort-

sätta vara på elevens tillkortakommande och mindre på hur verksamheten kan ut-

formas för att alla elever ska komma till sin rätt.  

I uppsatsen har inte förändringar i de nya kursplanerna och kunskapskraven ingått. 

Frågan är hur de nya kunskapskraven kommer att påverka vilka elever som är i be-

hov av särskilt stöd. I kursplanerna beskrivs i syftet vilka förmågor som eleverna 

ska utveckla. I kunskapskraven, som utgör underlag för betygen, återkommer dessa 

förmågor där det är förmågornas kvalitet som ska bedömas. Att det är kvaliteten hos 
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förmågor som ska bedömas, kan tolkas som att läroplanen i högre grad tar hänsyn 

till elevers olikheter än vad de tidigare uppnående- och strävansmålen gjorde.  

Slutsatser 

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är Faircloughs kritiska diskursanalys där 

språket och den sociala praktiken ömsesidigt ses forma varandra och man utifrån 

detta ses kunna studera reproduktion och förändringar i diskurser för att tolka 

möjliga förändringar i sociala praktiker (Fairclough, 2003; Winther Jørgensen & 

Phillips, 1999). Att förändringar i den sociala praktiken kommer att ske, utifrån för-

ändringar i diskursordningen i skollagen och läroplanen, kan inte sägas med säker-

het men nedan kommer att lyftas fram några av de skillnader som resultaten i upp-

satsen visar, som kan komma att påverka en skola för alla i den sociala praktiken. 

I Lpo94 förtydligas skollagens portalparagraf i läroplanens värdegrund. Även i 

Lgr11 förtydligas portalparagrafen i läroplanens värdegrund, men alla skillnader 

mellan de båda skollagarna speglas inte i Lgr11. Slutsatserna som presenteras 

kommer att utgå från hur skillnaderna i diskursordningen om en skola för alla 

mellan 1994-års respektive 2010-års skollag speglas i skillnaderna mellan Lpo94 

respektive Lgr11. Skolans verksamhet är reglerad i skollagen och i läroplanen. 

Lärare har en skyldighet att läsa och följa läroplanen. Men, hur stor del av lärarna 

har tagit del av skollagens innehåll? Hur väl skillnaderna i diskursordningarna i 

skollagarna speglas i Lgr11 kan därmed antas påverka hur synen på en skola för 

alla förändras eller inte alls förändras, i praktiken 

De ändringar i 2010-års skollag som speglas i Lgr11 är de som berör den sociala 

inkluderingsaspekten och demokrativärde för den sociala nivån, med rätten till 

deltagande utifrån demokratidimensionen rättvisa samt demokrativärden för den 

politiska nivån, med rätten till deltagande och demokratidimensionerna makt och 

jämlikhet. Även den didaktiska inkluderingsaspekten och demokrativärdet på 

individnivå, med rätten att växa och utvecklas och demokratidimensionen frihet, 

utifrån alla elevers rätt till lärande och utveckling, lyfts fram i Lgr11.  

Däremot speglas inte skillnaderna som finns mellan skollagarna i skillnaderna 

mellan läroplanerna inom den rumsliga inkluderingsaspekten. Att regleringarna 

om skolplacering inte tas upp i läroplanen är förståligt, i och med att detta inte är 

något som lärare kan påverka. Däremot är frågan hur synen på en skola för alla 

påverkas eller inte påverkas i praktiken, av att skrivningen om att det särskilda 

stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör, inte speglas i läroplanen. 

Inte heller skillnaderna mellan skollagarna, utifrån den didaktiska inkluderings-

aspekten och demokrativärdena för den sociala nivån med demokratidimensionen 

solidaritet framträder i skillnaderna mellan läroplanerna. Detta rör skrivningar om 

skolans skyldighet att ge elever i behov av särskilt stöd, det stöd dessa behöver för 

att minst uppnå de lägsta kunskapskraven; skolans uppdrag att sträva efter att upp-

väga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning; 

att eleverna genom strukturerad undervisning ska ges kontinuerligt och aktivt 

lärarstöd i den omfattning som behövs för att ge förutsättningar för eleverna att 

utvecklas så långt som möjligt och minst uppnå de lägsta kunskapskraven.  
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Formuleringen i 2010-års skollag och i Lgr11 att utbildningen ”ska främja alla 

elevers utveckling och lärande” inbegriper även elever i behov av särkskilt stöd. 

Detta kan leda till att hur utbildningen ska utformas för att alla elever ska utveck-

las fokuseras, istället för hur elever i behov av särskilt stöd ska kompenseras för 

att dessa ska uppnå de lägsta kunskapskraven. Att förändringarna mellan läropla-

nerna inte specifikt berör elever i behov av särskilt stöd kan tolkas som en strävan 

efter att de inte ska särskiljas: att det är normalt att elever har behov av olika typer 

av stöd, i varierande grad och att detta är något som ska tas hänsyn till när utbild-

ningen och undervisningen utformas. Detta stämmer även med SOU 1999:63 där 

det framhålls att insatser för elever med behov av särskilt stöd ska ingå i den ordi-

narie undervisningen. Detta skulle innebära en strävan att visionen om en inklude-

rad skola ska uppfyllas, men som flera forskare (se t.ex. Hedegaard Hansen, 2012) 

påpekar, så är inkludering/exkludering oskiljaktiga begrepp.  

Att de ökade rättigheterna för elever i behov av särskilt stöd, inte speglas i Lgr11, 

kan även tolkas som att dessa elever inte ges samma erkännande i Lgr11 som i 

2010-års skollag. Denna skillnad, mellan styrdokumenten, skulle kunna påverka 

den sociala praktiken så att elever i behov av särskilt stöd, uppfattas vara någon 

annans ansvar än de ordinarie lärarnas. Det kan medföra att särskilt stöd ses inne-

bära att eleven går iväg till specialpedagogen eller specialläraren vars uppgift blir 

att se till att eleven når de lägsta kunskapskraven: att elevens rätt till särskilt stöd 

innebär att någon annan tar hand om eleven. Detta innebär en risk för att fokus blir 

på hur eleven ska åtgärdas eller kompenseras istället för på hur undervisningen ska 

kunna utformas för att alla, även elever i behov av särskilt stöd, ska kunna vara del-

aktiga och utvecklas. I förlängningen skulle detta, i samspel med, att den rumsliga 

inkluderingsaspekten som framträder i skollagen, inte heller speglas i Lgr11, kunna 

leda till att lärare uppfattar att elever i första han ska få sin undervisning på annat 

håll än i sin ordinarie grupp och därmed segregeras från sitt rumsliga och sociala 

sammanhang. För att detta inte ska ske, behöver skolledare vara tydliga i att skolans 

verksamhet inte enbart ska utformas utifrån läroplanen utan även skollagen och att 

utgångspunkten är att det särskilda stödet ska ges i elevens ordinarie grupp samt att 

även de ordinarie lärarna är delaktiga i detta stöd. 

I 2010-års skollag står att skolan har ett uppdrag att sträva efter att uppväga skill-

nader i barn och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Detta kan 

ses som en utveckling av det Lindensjö och Lundgren (2006) anger kännetecknar 

tanken om likvärdighet, d.v.s. att jämlikhet i utbildning kan uppnås genom att till-

gången på resurser görs ojämlik. I 2010-års skollag kan de tydligare framskriv-

ningarna av alla de tre inkluderingsaspekter och demokrativärdena, kunna förstås 

som att det inte endast är ökade resurser till elever med sämre förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildning, som ska vara grunden i skolans kompensatoriska upp-

drag. Istället kan detta tolkas som att skolans kompensatoriska strävansuppdrag 

innebär att utbildningen ska förankras i de grundläggande demokratiska värde-

ringarna och de mänskliga rättigheterna. Denna tolkning skulle kunna förklara att 

skillnaderna mellan läroplanerna fokuserar alla elevers rätt till lärande och utveck-

ling d.v.s. att undervisningen ska utformas så att alla elever, även de i behov av 

särskilt stöd, är delaktiga i gemenskapen – rumsligt, socialt och didaktiskt. 
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Syftet med studien var att undersöka hur en skola för alla framställs i 2010-års 

skollag jämfört med 1985-års skollag samt i 2011-års läroplan, Lgr11, jämfört 

med 1994-års läroplan, Lpo94. Det resultat som jag framförallt vill framhålla är 

att så få av skillnaderna mellan de båda skollagarna speglas i Lgr11 och detta 

leder till frågan om vad detta kommer att innebära i praktiken för en skola för alla 

vilket diskuteras tidigare under denna rubrik. I skillnaderna mellan styrdokumen-

ten finns skrivningar som kan ses som en ökad fokus på en inkluderad skola där 

alla elever är delaktiga i en gemenskap, både socialt och kunskapsmässigt. Men, 

det finns även tvetydigheter i skillnaderna mellan de gamla och de nya styrdoku-

menten. Att skillnader finns kanske är något som vi får acceptera eftersom det, 

som sagt var, inte finns någon inkludering utan exkludering. Jag tror att vi får 

acceptera att inkludering har en praktisk gräns och att det ibland är bättre för en 

specifik elevs utveckling och lärande att inte delta i undervisningen i klassrummet 

(Hedegaard Hansen, 2012) eller bättre för övriga elever att en specifik elev får 

undervisning på annan plats. Däremot menar jag att gränsen för inkludering i 

många praktiker behöver flyttas för att fler elever ska ingå i gemenskapen. Utifrån 

detta menar jag, baserat på Hedegaard Hansen (2012), att varje skola bör under-

söka hur gränsen mellan inkludering och exkludering konstrueras i deras verksam-

het. Enligt Topping och Maloney (2005) gynnas övriga elever, av att elever i be-

hov av särskilt stöd deltar i undervisningen, i och med att lärare behöver bli mer 

uppmärksamma på elevers skilda behov, och elever i behov av särskilt stöd miss-

gynnas inte. Det vill säga: en utveckling av skolans praktik mot en mer inklude-

rande verksamhet gagnar alla elever. 

Betydelse 

Uppsatsen är en magisteruppsats och det medför att det tidsmässigt endast funnits 

möjlighet att utgå från en mindre del av styrdokumenten. Dessutom har i upp-

satsen endast förändringarna mellan de olika styrdokumenten använts som data. 

För att få en fullständigare bild av hur diskursordningen i styrdokumenten har 

ändrats borde dessa skillnader ställas mot det som inte ändrats. Förhoppningsvis 

kan ändock de slutsatser som dras utifrån resultatet bidra med en pusselbit i 

förståelsen av framställningen av en skola för alla i de nya styrdokumenten.  

Nya frågor/vidare forskning 

Förutom att ställa de förändringar som gjorts i de nya styrdokumenten mot det 

som inte ändrats för att studera hur diskursordningen ändrats så skulle det vara 

intressant att utöka undersökningen med hela skollagen och läroplanen samt med 

de förberedande arbeten som gjordes inför den nya skollagen och läroplanen.  
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