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Abstract 

Syftet med artikeln är att diskutera hur innebörden av begreppet ”en skola för 
alla” förskjutits genom den förändrade utbildningspolitik vi sett under de 
senaste decennierna, som utmärks av mål- och resultatstyrning utifrån en i 
grunden neo-liberal ideologi. Genom att sätta begreppet i relation till olika 
tolkningar av en skola för alla som medel för social rättvisa, det demokratiska 
deltagarperspektivet respektive den kompensatoriska lösningen, blir det tydligt 
att de reformer som nu genomförs inom det utbildningspolitiska området 
medför en förskjutning av begreppets innebörd så att det istället skulle kunna 
beskrivas som ”en skola för varje”. Debatten om hur skolans kunskapsmässiga 
och demokratiska uppdrag kan förenas behöver fördjupas, liksom vilken 
innebörd vi egentligen vill lägga i begreppet ”en skola för alla”. 

 

Inledning 

Sedan ett par decennier tillbaka kan vi se tillbaka på omfattande förändringar i 

svensk utbildningspolitik i och med skolans kommunalisering och 

decentralisering, övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning, 

liksom satsningar på ökad valfrihet för individen genom den s.k. 

friskolereformen. Utifrån dessa förändringar i de grundläggande 

förutsättningarna för skolan som institution och verksamhet kan vi nu under 

innevarande mandatperiod se omfattande förändringar i de mer omedelbara 

villkoren för skolans dagliga verksamhet. Under kort tid har regeringen bl. a. 

lagt fram en utredning för en ny lärarutbildning, ”En hållbar lärarutbildning” 

(SOU 2008:109), förslag till ny skollag ”Skollag för kunskap, valfrihet och 

trygghet” (Ds 2009:25) och tidigare i vår lades propositionen om en ny läroplan 

fram, ”Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan” (Prop. 

2008/09:87). De förslag som läggs fram handlar bl. a. om att betyg ska ges 

tidigare än idag, på en mer graderad skala och man har infört ytterligare 

nationella prov och krav på skriftliga omdömen av elevers kunskaper redan från 

år 1. För att undvika betygsinflation mellan skolor satsar man nu också resurser 
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på att låta Skolinspektionen rätta om skolors nationella prov. Det omfattande 

systemskifte inom svensk skola, som beskrevs vara i antågande redan i början 

av 90-talet (Englund, 1996), har nu i hög grad genomförts genom en 

utbildningspolitik där skolans uppdrag att överföra kunskaper, individens 

prestationer, valfrihet, måluppfyllelse och kontroll sätts i förgrunden 

 

För att alla elever ska nå de uppsatta målen framhålls svagare elevers rätt att få 

det stöd de behöver, vilket naturligtvis är en viktig markering, alla barn och 

unga har rätt att få en likvärdig skolgång.  Det finns dock skäl att närmare 

granska utifrån vilket perspektiv man egentligen ser på elevers svårigheter att nå 

de av staten uppsatta kunskapsmålen, och vad de nya förslagen egentligen 

innebär för arbetet med att uppnå en skola för alla.  

 

Mitt syfte med följande artikel är diskutera vad den förändrade 

utbildningspolitik vi nu är med om egentligen betyder för målsättningen ”en 

skola för alla”, satt i relation till skolans demokratiska uppdrag, som den 

samhällsinstitution som kan vara en mötesplats för olika befolkningsgruppers 

barn och unga, liksom för individer med olika förutsättningar och egenskaper. 

Detta i en tid då ”…synen på skolans uppgift förskjuts; från att vara ett medel 

för kollektiv sammanhållning och demokratiförberedelse, till att vara ett medel 

för privat (familjebaserad) behovstillfredsställelse, karriärväg och 

ideologiförmedling” (Englund, 1996, s. 16). En sådan diskussion leder fram till 

slutsatsen att även innebörden av begreppet ”en skola för alla” har förskjutits 

från att vara ett uttryck för demokratiskt deltagande och inkludering, till att bli 

en skola för varje medborgares individuella skolgång, men inte nödvändigtvis 

tillsammans med alla andra. 

En skola för alla 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det 

offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom 

varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen 

skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till 

elever i behov av särskilt stöd. (SFS 1985:1100, 1 kap § 2) 
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Skolan är den samhällsinstitution där alla barn och ungdomar tillbringar en stor 

del av sin uppväxt. I den nu gällande skollagens s.k. portalparagraf, 1 kap § 2, 

fastslås att det offentliga skolsystemet är till för alla barn och ungdomar. Det 

handlar inte enbart om att ha formell tillgång till utbildning, utan det finns ett 

starkt krav på att utbildningen ska göras likvärdig för alla oavsett olikheter i 

förutsättningar av olika slag. I nu gällande läroplan för den obligatoriska 

grundskolan framgår i de inledande skrivningarna att skolan har ett 

mångfacetterat uppdrag som handlar både om att överföra beständiga 

kunskaper och grundläggande demokratiska värden, men också att praktiskt 

utöva dessa värden genom att undervisningen bedrivs i demokratiska 

arbetsformer, och att skolan ska vara en social och kulturell mötesplats (Lpo94; 

Skolverket, 1994). Dessa skrivningar återfinns även i läroplanerna för förskolan, 

liksom för den frivilliga gymnasieskolan. Principen om en skola för alla 

genomsyrar styrdokumenten för hela det svenska utbildningssystemet, något 

som inte minst inom det specialpedagogiska området kommit att bli en 

vägledande princip i arbetet för att anpassa skolan till elevers olika behov. 

 

Men den egentliga innebörden av en skola för alla är inte entydig. Trots att vi i 

Sverige sedan mitten av 1800-talet haft ett allmänt skolväsende, var det från 

början i praktiken inte samma skola för alla befolkningsgruppers barn. Ända 

fram till grundskolans införande 1962 rådde ett parallellskolesystem i Sverige, 

där de flesta elever fick 6 – 7 års folkskola, medan andra flyttade över till 

realskola och läroverk, och fick en betydligt längre skolgång. Grundskolans 

införande innebar en förändring mot en större enhetlighet i skolsystemet, som 

omfattade i stort sett alla barn. Värt att notera är dock att det fram till slutet av 

1960-talet fanns en omfattande hjälpklassverksamhet vid sidan av den vanliga 

undervisningen. Som mest gick uppemot 10% av alla elever i någon form av 

hjälpklass, i högre grad pojkar än flickor. I kraft av goda ekonomiska 

förutsättningar, liksom demokratiska strävanden och tankar om integrering, 

avvecklades hjälpklasserna i stor utsträckning i skiftet mellan 60- och 70-tal, för 

att ersättas av en utbyggd specialundervisning i grundskolan. För elever med 

utvecklingsstörning kom dock särskolan som en egen skolform att finnas kvar, 

och gör så än idag. Vi har alltså egentligen aldrig haft, och har fortfarande inte 

en och samma skola för precis alla barn och unga, men utvecklingen har gått 

mot att skolan gjorts tillgänglig för allt fler, och skolan idag inrymmer en större 

mångfald av elever än någonsin tidigare.  
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Denna förändring har naturligtvis inte skett utan problem och utmaningar för 

skolors och lärares arbete. Realskolans lärare fick i och med grundskolans 

införande möta en större spridning bland eleverna, och hjälpklasserna 

avvecklande innebar större behov av specialundervisning i ”den vanliga skolan”. 

För att möta detta byggdes specialundervisningen som organisationsform ut, 

där eleverna fick en tillrättalagd undervisning, framför allt i svenska och 

matematik, i en långsammare takt och ofta med ett större inslag av konkreta 

material. Trots den stora satsningen på specialundervisning såg man dock inte 

särskilt positiva resultat, effektiviteten i specialundervisningens organisation 

ifrågasattes, och man började allt mer uppmärksamma riskerna för negativa 

stämplingseffekter och segregering. 1974 kom den statliga SIA-utredningen 

(Skolans Inre Arbete) som såg kritiskt på specialundervisningen. Istället 

förordades en kritisk granskning av skolans arbetsmetoder över huvud taget, ett 

specialpedagogiskt synsätt borde genomsyra all verksamhet i skolan, så att 

behovet av särskiljande lösningar minimerades (SOU 1974:53). 

 

SIA-utredningen fick stort inflytande över 1980 års läroplan, och det är till 

denna läroplan som begreppet ”en skola för alla” kan knytas. I lgr 80 fastslås att 

skolan har ansvar för att anpassa sin verksamhet utifrån elevernas behov, inte 

tvärtom. Arbetslaget som forum för att diskutera problem och finna lösningar 

för elever i svårigheter lyfts fram, och specialundervisningens mål blir till att 

arbeta förebyggande för att motverka svårigheter, och där de specialpedagogiskt 

utbildade lärarna ska delta i arbetsenheternas planering, i föräldrakontakter och i 

undervisningen som medlemmar i arbetslaget. Under 1980-talet slår ett 

förändrat synsätt på specialpedagogiska behov igenom, man talar allt mer om 

en skola för alla som en inkluderande skola. Även internationellt växer sig 

rörelsen för ”inclusive schools” stark, och 1994 skriver Sverige och många 

andra länder under den s.k. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006), som politiskt slår fast alla barns rätt att gå i den skola som de geografiskt 

tillhör, tillsammans med jämnåriga kamrater, oavsett ev. funktionsnedsättningar.  

Olika tolkningar av en skola för alla 

Den norske skolforskare Peder Haug gjorde i slutet av 90-talet på Skolverkets 

uppdrag en utvärdering av svensk specialundervisning (1998). Han utgår från 

begreppet social rättvisa som målsättning för en gemensam skola för alla och 

konstaterar att det kan finnas olika sätt att definiera vad detta innebär. Vi har i 

Sverige en formellt likvärdig rätt till samma skolgång i och med grundskolans 

införande, vilket det råder en hög grad av politisk konsensus kring. Principen 
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allas lika tillgång till samma utbildning, ställer dock krav på att man har 

strategier för att hantera att olika individer har olika förutsättningar och 

bakgrund, alla individer kommer inte att ha samma utgångsläge när de börjar 

skolan. Detta är en naturlig och förväntad förutsättning i en skola för alla, men 

kan ses antingen som ett problem som behöver kompenseras för, eller som en 

tillgång utifrån ett demokratiskt perspektiv. Haug (1998) visar på två olika 

lösningar som han menar förekommer för att hantera elevers olika 

förutsättningar i den gemensamma skolan; den kompensatoriska lösningen och 

det demokratiska deltagarperspektivet.  

 

Det vanligaste sättet att hantera elevers olikheter har varit att försöka 

kompensera för de svagheter eller brister som elever ansetts ha, genom att 

tillsätta åtgärder vid sidan av den ordinarie undervisningen, för att på så sätt 

hjälpa eleven att komma ifatt övriga elever. Grundläggande för detta synsätt är 

att det finns en tänkt normalutveckling hos elever generellt, som individuella 

prestationer kan relateras till. För elever som halkar efter i den förväntade 

utvecklingstakten, behövs ett tillskott av undervisning så att eleven förmås att 

utveckla och förbättra sina svaga sidor och lyftas till övriga elevers nivå.  Som 

en konsekvens uppstår ett behov av att identifiera elevens brister och ringa in 

svårigheterna, för att på så sätt få underlag för vilka insatser man ska sätta in, 

vilket ofta blivit en uppgift för specialläraren/specialpedagogen som genom 

olika typer av utredningar och tester försöker förstå individens problematik. 

Det kan också vara externa specialister som logopeder eller läkare som 

diagnostiserar olika tillstånd som kan försvåra lärandet, som t.ex. de 

neuropsykiatriska diagnoser som många lärare och skolor efterfrågar för att få 

stöd för undervisningen. Haug (1998) pekar också på en annan variant av 

kompensatorisk lösning i dagens marknadsstyrda skola, där den enskilda eleven 

(eller dess föräldrar) ges möjlighet att välja den lösning man anser bäst, t.ex. 

genom rätten att välja bort särskola eller specialundervisning, eller att välja 

skolor med önskvärd specialpedagogisk profilering. Det gemensamma i dessa 

olika yttringar är att det är individens prestation som ska passa in i skolan som 

system, även om det i det senare fallet sker på eget initiativ, är de båda exempel 

på kompensatoriska lösningar. 

 

Ett annat sätt att se på elevers olika förutsättningar i en skola för alla utgörs av 

det demokratiska deltagarperspektivet (Haug, 1998), vilket i stor utsträckning är 

det perspektiv som skrivs fram i och med lgr 80. Jämfört med den 

kompensatoriska lösningen, där prestationen ses som överordnat deltagandet, 
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är det i detta perspektiv tvärtom så att det är principen om allas lika värde och 

reella möjligheter till deltagande i en gemenskap som är överordnad. 

Perspektivet anknyter till Deweys idéer om att skolans främsta uppgift är att 

vara en demokratisk mötesplats där alla olika grupper av befolkningen går i 

samma skola, för att där mötas och gemensamt förhandla om vad som ska ske. 

Olika individers subjektiva upplevelser och kunskaper ses som lika mycket 

värda, och det är inte givet för någon auktoritet att säkert kunna uttala sig om 

vad som är sant för någon annan. Därav följer en kritik mot många av de 

diagnoser som idag efterfrågas i relation till skolsvårigheter, som ses som ett 

utslag av rådande hegemoni och krav på anpassning till en socialt konstruerad 

normalitet. Utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv är det skolans 

verksamhet som ska utformas utifrån behoven hos de elever som för tillfället 

går i den, där olika erfarenheter bland eleverna används för att skapa 

gynnsamma lärandesituationer.  

 

I svensk skola kan vi idag se yttringar av båda dessa perspektiv. 

Specialpedagogik är för närvarande ett obligatoriskt inslag för alla lärare, och 

specialpedagogerna som yrkesgrupp har sedan ett par decennier haft i uppdrag 

att påverka skolan som lärmiljö till att innefatta alla elever och motverka 

segregerande lösningar, och många skolor har arbetat för att utveckla 

inkluderande lösningar, med tydlig utgångspunkt i ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. Parallellt med detta har det dock hela tiden funnits många 

exempel på kompensatoriskt tänkande, medicinska diagnoser efterfrågas allt 

mer i skolans värld och antalet elever som skrivs in i särskolan ökar. Nationella 

prov och läroplanens uppnående mål driver på efterfrågan på särskilda 

stödinsatser och enligt en utvärdering från Skolverket finns idag i genomsnitt 

tre till fyra särskilda undervisningsgrupper där eleven tillbringar mer än hälften 

av sin tid i varje svensk kommun (Skolverket, 2008). Medan målsättningen en 

skola för alla utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv varit rådande i den 

officiella retoriken, har den kompensatoriska lösningen i praktiken aldrig 

försvunnit. Att det funnits en uttalat politisk viljeinriktning mot en skola för alla 

i en inkluderande betydelse, måste dock ses som väsentligt för det 

utvecklingsarbete som pågått ute på skolorna för att skapa undervisning som 

inom ramen för det kollektivt gemensamma kan möta en större mångfald bland 

eleverna. 
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Från progressiva till neo-liberala ideal 

Vi lever idag i en värld där teknologiska landvinningar möjliggör både snabba 

fysiska transporter och ett allt snabbare informationsflöde, det ekonomiska 

systemet har globaliserats och nationalstatens betydelse förändrats. Stora 

företag verkar idag inte inom nationsgränserna, utan kan flytta runt produktion 

och pengar efter vad som är mest fördelaktigt utifrån världsläget. 

Utbildningssystemen i olika länder har kommit att ses som konkurrensmedel i 

den globala ekonomin, där ett effektivt utbildningssystem förväntas ge 

konkurrensfördelar när det gäller forskning och teknologisk utveckling.  

 

Talet om skolan som demokratiseringsprojekt har ersatts av visioner om att ha 

Europas eller kanske världens bästa skola, i bemärkelsen bäst 

kunskapsprestationer. 70- och 80-talets progressiva tankar om utbildning och 

skola, som betonade elevaktiva arbetssätt, inkludering av alla elever och 

demokratiska arbetsformer, har gradvis kommit att ersättas av ett 

marknadsanpassat tänkande och neo-liberala ideal. Resultat i internationella 

mätningar som PISA, TIMMS och PIRLS har tolkats som att elevernas 

kunskaper har försämrats, och motiverat en återgång till satsningar på 

grundläggande basfärdigheter läsa, skriva räkna, tydligare kunskapskrav och mer 

ingående mätningar av måluppfyllelse. I Sverige initierades denna utveckling av 

en socialdemokratisk regering, i och med 90-talets decentraliseringsreformer 

och målstyrningens införande, men har kanske framförallt drivits på av 

borgerlig politik, efterföljande politiska satsningar som ”No child left behind” i 

USA, ”Back-to-basics” i Storbritannien och ”National Benchmarks” i 

Australien. 

 

Valfrihet är ett viktigt credo i den neo-liberala utbildningsdiskursen, tydligast 

manifesterad genom en stadig ökning av antalet friskolor, skolor som startas på 

pedagogisk, konfessionell eller kommersiell grund, för att utgöra ett alternativ 

till det offentliga skolväsendet. För Sveriges del är detta en tämligen ny 

företeelse, före den s.k. friskolereformen 1992 var antalet fristående skolor 

mycket litet, och så gott som enbart förekommande i storstäderna. Antalet 

friskolor i grundskolan har mer än tredubblats, och i gymnasiet ser vi en fyra 

gånger så stor förekomst av friskolor (www.ekonomifakta.se , 2009). Tanken 

om valfrihet kopplas till decentralisering och konkurrens, och ett syfte med 

reformen är att individens valfrihet, genom marknadens konkurrens ska driva 

på skolutveckling, så att undermåliga skolor sorteras bort och de bästa skolorna 

blir exempel för övriga. För att värna principen om lika tillgång, har Sverige inte 



KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 5, nr 1, 2009 
 

 82 

som i många andra länder låtit det bli en privatekonomisk fråga för föräldrar att 

sätta sina barn i en friskola, utan de offentliga resurserna följer med eleven till 

friskolan. Det kan alltså tyckas att man hittat en politisk lösning som både 

gynnar marknadstänkandet och alla elevers lika tillgång till skolväsendet.  

 

En studie av förskolemarknaden i Uppsala (Pérez Prieto, Sahlström, Calander, 

Karlsson & Heikkilä, 2002) visar dock att läroplanens mål om att förskolan ska 

vara en mötesplats för individer med olika bakgrund, är svårt att uppfylla för de 

privata förskolor som startas. Studien visar att föräldrars val av förskolor är 

ekonomiskt, socialt och kulturellt segregerat, och kan inte helt förklaras med 

boendesegregation, och deras slutsats är att det i praktiken blir omöjligt för de 

privata förskolorna att uppfylla målet att vara en skola för alla. Bunar (2009) 

menar att en kvasimarknad för utbildning har utvecklats, där det visserligen inte 

är den egna plånboken som betalar, men där möjligheten till att välja skola, 

friskolor eller offentliga skolor, kommer att vara olika beroende på olika former 

av det som Bourdieu kallar symboliskt kapital, dvs. olika sociala och kulturella 

tillgångar kommer att styra individers val. Bunar menar att även skolor kan 

sägas ha olika symboliskt kapital i form av rykte, tillit och erkännande, vilket 

kommer att styra i vilken omfattning elever väljer en skola, och därmed 

definiera skolans position på utbildningens kvasimarknad. Bunar visar att 

valfriheten och konkurrensen inte blivit det utvecklingsincitament som 

neoliberalt inspirerade ideologer och teoretiker hoppats på, eftersom de skolor 

som tappar elever tenderar att förklara det med andra orsaker än de egna 

pedagogiska bristerna. Särskilt märkbart blir marknadskrafterna i mångkulturella 

områden, där friskoleetableringen medför stora förändringar i 

elevsammansättningen i skolan. Bunar menar att den väsentliga frågan när det 

gäller skolans utveckling och likvärdighet inte i första hand handlar om bra och 

dåliga skolor, utan om hur distributionen av symboliskt och ekonomiskt kapital 

mellan ”invandrare” och ”svenskar”, innerstad och förort, ”bättre” och 

”sämre”, ”vi” och ”dom” kan förändras och utjämnas. 

 

Lauder, Brown, Dillabough & Halsey (2006) lyfter i sin inledning till verket 

”Education, Globalization and Social Change”, som samlar aktuell 

internationell forskning inom området, fram att marknadsreformerna i de 

länder som liksom Sverige tidigare haft en tradition av ett enhetligt, offentligt 

skolväsende, visserligen leder till större likheter mellan eliter i olika länder, men 

att problem med social utslagning och polarisering inom länderna ökar. De 

visar också på att progressiva idéer som inkludering faller tillbaka, när länder 
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satsar på utbildningens roll i den ekonomiska konkurrensen, inte minst när det 

gäller fokus på ökade resultat.  Även ovanstående forskning som gjorts i den 

svenska kontexten, pekar på en avgörande förändring när det gäller skolans 

möjlighet att vara en mötesplats för olika befolkningsgruppers barn och unga. I 

den neo-liberala diskursen förskjuts innebörden i en skola för alla från ett 

demokratiskt deltagarperspektiv, till att bli ett individuellt projekt, där 

kompensatoriska lösningar ses som medel för att anpassa de som har svårt att 

hänga med, och där ”en skola för alla” blir till rätten att gå i just den skola som 

passar den enskilda individen bäst. 

Individens lärande i en kollektiv miljö 

Skolans och lärarens uppdrag är att skapa gynnsamma förutsättningar för 

lärande för flera olika individer – samtidigt i en kollektiv miljö. I olika perioder 

har detta uppdrag lösts på olika sätt; traditionell förmedlingspedagogik där hela 

gruppen får samma undervisning med läraren i centrum, 1960-talets tilltro till 

självinstruerande undervisningsprogram, 70-talets vurm för grupparbeten och 

från 80-talet framåt ett ökande intresse för individualisering med arbetsformer 

som ”eget arbete”, där läraren tilldelas en handledande roll.  

 

Idén om individualiserad undervisning har fått stort genomslag i den svenska 

skolan (Skolverket, 2008), dels som ett svar på strävan efter att kunna möta alla 

elever inom klassens ram med inkluderande förtecken, men också i linje med 

strävanden om att varje elev ska få utvecklas utifrån sina individuella 

förutsättningar. Inte minst i talet om en skola för alla ligger det nära till hands 

att betona individualisering i arbetet, vilket dock har visat sig vara en förrädisk 

lösning. Vinterek (2006) visar att individualisering förekommer i olika former, 

och kan ibland gynna vissa elevgrupper och missgynna andra, men 

sammantaget har ökande individualisering kommit att förstärka resurssvaga 

elevers utsatthet, genom att procedurfrågor och hastighetsindividualisering har 

kommit att ta över på bekostnad av fördjupande samtal, vilket lämnar elever i 

behov av stöd i sticket. Läraren har blivit till en administratör, som fördelar 

självinstruerande material och vars uppgift blir att organisera elevers göranden, 

med lite tid över till fördjupande samtal. Många elever får svårt att överblicka 

vad det var de egentligen skulle göra, och riskerar att utveckla en passiv 

inlärningsstil som står i rak motsats till lärarens ursprungliga intentioner. 

 

Utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv blir det problematiskt att se en skola 

för alla som liktydigt med individualiserad undervisning. Egelund, Haug och 
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Persson (2006) diskuterar den spänning som finns mellan individ och kollektiv i 

relation till talet om inkludering och individanpassning, som både kan ses som 

två sidor av samma mynt, men som också kan komma att stå i ett problematiskt 

förhållande till varandra om individanpassningen blir för stark på bekostnad av 

den kollektiva gemenskapen. 

 

Inkludering innebär med andra ord tydliga krav, förväntningar och 

skyldigheter när det gäller relationen mellan den enskilde och kollektivet, 

något som kravet på individuell anpassning ensamt inte innebär i samma 

utsträckning. Dilemmat handlar om att det är omöjligt att samtidigt gynna 

både den enskilde och kollektivet i lika hög grad – något måste vara 

överordnat, och som begreppet inkludering används är hänsynen till 

kollektivet överordnat hänsynen till individen. Eller för att uttrycka det 

annorlunda – hänsynen till varje enskild individ är något som ska tas 

tillvara inom ramen för kollektivet (Egelund et al, 2006, s. 182) 

 

Egelund et al (2006) menar att det utbildningspolitiska imperativet om 

individualisering tonat ner hänsynen till samvaron i kollektivet och lyft fram 

hänsynen till den enskilde som överordnat. De menar också att om inkludering 

görs till enbart en specialpedagogisk fråga, undantar det den övriga pedagogiken 

från ansvar för att delta i den förändring som de menar är nödvändig för att 

inkluderingen verkligen ska omfatta alla elever. En skola för alla ur ett 

demokratiskt deltagarperspektiv kräver med andra ord att all undervisning 

utformas så att den individuella tillägnelseprocessen hos varje elev sätts i 

relation till allas deltagande i den lärande gemenskapen i en undervisningsgrupp. 

 

Att räcka till för alla elevers behov upplevs idag som en stor utmaning för de 

flesta lärare, vilket i sig kan driva på efterfrågan på specialundervisning och 

extra resurser vid sidan av den ”vanliga” undervisningen, en utveckling som 

förstärker ett individuellt inlärningspsykologiskt perspektiv på lärande, och även 

riskerar att förstärka de segregerande processer som vi tidigare sett att 

traditionell specialundervisning kan ge upphov till. Men den främsta 

utmaningen kanske inte är att ta fram de rätta arbetsuppgifterna för varje 

enskild individ, utan att skapa gynnsamma samspelsprocesser och 

flerstämmighet, där lärandet inte bara sker mellan lärare och elev, utan också i 

relationen mellan eleverna, i en kollektiv gemenskap. 
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Tidiga insatser och grundläggande färdigheter 

Gymnasiets individuella program har varit det svenska skolväsendets mest 

misslyckade insats. Man lägger ner miljarder kronor varje år i Sverige på 

att försöka lära 16-17-åringar att läsa och skriva när vi borde göra de 

insatserna redan i grundskolan. (Dagens Eko, 28 mars 2008) 

 

Detta är ett uttalande av utbildningsminister Jan Björklund i samband med en 

ny gymnasieutredning som presenterades i mars 2008, där bl.a. det individuella 

programmet föreslås läggas ned. Utbildningsministern menar att man istället 

bör satsa mer resurser på att sätta in specialundervisning tidigt för att lära alla 

elever att läsa, och att elever som ej når godkända betyg istället för att börja på 

gymnasiets IV-program bör erbjudas ett tionde grundskoleår. Det är ett 

tidstypiskt exempel på den fokusering på grundläggande färdigheter och 

måluppfyllelse som präglar svensk utbildningspolitik idag, och som ofta leder 

fram till krav på ökad kontroll av elevers lärande, för att tidigt kunna sätta in 

kompensatoriskt stöd. Skolmisslyckanden likställs med brister i basfärdigheter 

som läs- och skrivförmåga, där den självklara lösningen synes vara ökade 

satsningar på att i tidiga år utveckla denna grundläggande färdighet genom 

individinriktade insatser vid sidan av den vanliga undervisningen. Den 

bakomliggande analysen är att skolmisslyckanden beror på att elevers 

individuella svårigheter inte uppmärksammats i tid, och att skolan därför inte 

satt in adekvata åtgärder, utifrån en idé om en kompensatorisk lösning för att 

utjämna individers olikheter. Och vem tycker att det är rimligt att 16-17 åringar 

inte kan läsa efter tio års skolgång? Naturligtvis är det ett rättmätigt krav, men 

lösningen på dessa elevers problematik är inte så enkel att enbart fler timmar i 

specialundervisning i tidigare år garanterar att stöd inte också kommer att 

behövas på högstadiet och i gymnasieskolan. 

 

Frågan är dock om det huvudsakliga problemet är att lärare inte tidigt 

identifierar vilka elever det är som är i behov av stöd för att nå målen, eller ens 

att skolor inte sätter in åtgärder. Skolverket (2008) konstaterar i en 

sammanställning av aktuell forskning att andelen elever som fått 

specialpedagogiskt stöd ökade under 90-talet, och att stödet vanligen sattes in 

tidigt, oftast i år 3 till 4. Fortfarande förekommer det att elever inte får det stöd 

de behöver, detta gäller särskilt för tysta och passiva elever, men Skolverkets 

slutsats är att det framförallt finns skäl att granska det särskilda stödets 

utformning och innehåll, liksom att man måste se närmare på faktorer som 

lärares kompetens och de arbetsformer som används i undervisningen. 
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Eftersom forskningen visar på risker med alltför mycket enskilt arbete som 

arbetsform, ett arbetssätt som riskerar att slå ut elever i behov av särskilt stöd, 

dras slutsatsen att det behövs mer fokus på de kollektiva arbetsprocesserna i 

skolan, där lärarens ledarskap i gruppen, liksom alla elevers möjlighet till aktivt 

deltagande i det gemensamma arbetet lyfts fram som framgångsfaktorer 

(Skolverket, 2008). 

 

Skolverket visar i ovan nämnda forskningssammanställning att de åtgärder som 

skolor satt in ofta handlat om särskiljande lösningar eller nivågrupperingar, 

lösningar som löper stor risk att påverka elevers identitet och självförtroende. 

Frånvaro från skolan är dock en vanligare orsak till att elever inte når målen än 

rena inlärningssvårigheter (Skolverket, 2008). Många av de elever som inte 

lyckas i grundskolan har tränat sig länge på att utveckla strategier för att undvika 

att läsa och skriva i skolan. För dem handlar det ofta inte enbart om rena 

inlärningssvårigheter, utan kanske än mer om ett val att inte läsa och skriva det 

som skolan förväntar sig. Ett val som handlar om brister när det gäller 

motivation till att gå i skolan, delaktighet och tillit till den egna förmågan att lära 

sig i skolan.  

 

 I utredningen om en ny lärarutbildning som regeringen lade fram 2008 föreslås 

att lärarutbildningen delas upp i två olika examina, grundlärare och ämneslärare, 

(SOU 2008:109).  Det är en återgång till ett gammalt stadietänkande, som man i 

svensk skola arbetet i många år med att försöka få bort, där de elever som 

börjar i år 1 betecknas som ”nybörjare” oavsett att de flesta redan gått flera år i 

förskola och förskoleklass, där man på lågstadiet i princip förväntas arbeta med 

de grundläggande färdigheterna, medan mellanstadiet ägnas åt att konsolidera 

dessa och förbereda inför de fördjupade studierna i högstadiet och gymnasiet.  

 

Understrykas bör också att de mellanår som årskurserna 4–6 utgör är av 

central betydelse för att fånga upp elever med särskilda behov. Med den 

dagliga och nära kontakt som läraren har med sina elever är det viktigt att 

hon eller han tidigt och tydligt påtalar och verkar för att specialinsatser 

snabbt sätts in. På samma sätt är det också under dessa mellanår som 

specialbegåvade elever kan behöva få särskild uppmuntran och stimulans 

för att inte tappa intresset för skolan. (SOU 2008:19, s. 260-261) 

 

Stick i stäv med Skolverkets (2008) slutsatser, ser vi ytterligare exempel på hur 

det i dagens utbildningspolitik är individperspektivet som betonas, med målet 
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att varje elev ska få maximalt utbyte av sin skolgång utifrån sina individuella 

förutsättningar. Kunskap och lärande ses främst som en individuell 

inlärningsprocess, medan de kollektiva processerna sätts i andra hand och där 

skolan som mötesplats och arena för att socialiseras in i ett demokratiskt 

deltagande i samhället inte skrivs fram.  

 

Individuella stödinsatser i rätt tid kan förvisso vara ett kraftfullt stöd för 

lärandet, men stödet behöver sättas i relation till undervisningen som helhet, 

och vara riktat mot att skapa förutsättningar för elevens aktiva deltagande i de 

kollektiva lärprocesserna. Alltför ofta används resurser till att på ett 

slentrianmässigt sätt plocka ut samma elever flera gånger i veckan, där 

stödundervisning blir en reaktiv åtgärd för att komma ikapp ett tänkt 

normalläge, med bristfällig analys av vilket stöd eleven egentligen behöver vid 

en viss tidpunkt. Det verkar som om skolor i grunden har en bristande 

beredskap att möta den naturliga variation bland eleverna som vi vet finns, man 

blir lika överraskad varje gång det i klassen finns elever som tar längre tid på sig 

att utveckla kunskaper och färdigheter, medan den vanliga undervisningen 

förblir oförändrad. Jag menar att det både utifrån ett demokratiskt 

deltagarperspektiv och utifrån ett lärandeperspektiv behövs en mer proaktiv 

inställning, där olikheter mellan elever ses som förväntat och normalt, och där 

de riktade åtgärder som görs för enskilda elever är mer inriktade på att skapa 

förutsättningar för deras aktiva deltagande i det gemensamma arbetet, än att 

reparera brister. Individuella stödinsatser i tidiga år kan i det perspektivet inte 

ses som en slags ”vaccination” för att inte eleven även i senare år behöver stöd 

och hjälp, utan det behöver finnas en beredskap att ge det stöd som behövs för 

alla elevers aktiva delaktighet och lärande, hela vägen från förskolan till 

gymnasiet. 

Från en skola för alla till en skola för varje 

Med denna artikel har jag velat uppmärksamma hur den omfattande förändring 

av svensk utbildningspolitik som vi nu är med om, får konsekvenser för 

innebörden i ”en skola för alla”. Det reformarbete i riktning mot en gemensam 

skola för alla medborgare, utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv, som varit 

en vägledande princip för svensk utbildningspolitik, har nu tagit en annan 

riktning. Satsningar på mätbara kunskapsresultat och individens valfrihet, får till 

följd att kompensatoriska lösningar alltmer kommer att prägla skolans arbete 

för att möta elevers olika förutsättningar, där det är eleverna som utgör objekt 
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för förändring snarare än skolans arbetsformer, och där skolan blir till ett 

individuellt projekt snarare än en demokratisk mötesplats för olika individer. 

 

Mitt syfte med den här artikeln är inte att argumentera mot särskilt stöd, 

utveckling av bättre bedömningsformer eller ens möjligheten för enskilda att 

välja skola. Det jag vill uppmärksamma är hur den ensidiga satsningen på 

kunskapsprestationer, ropen på tidiga insatser och grundläggande färdigheter 

liksom tilltron till att konkurrens mellan skolor automatiskt leder till utveckling, 

ger en förenklad bild av lärandets processer, och riskerar att förstärka en 

uppdelning av eleverna som svaga eller begåvade och skolor som bra eller 

dåliga, som inte gynnar likvärdigheten i en skola för alla. För skolan och lärare 

idag är det inte främst att ta fram de rätta uppgifterna för varje enskild elev som 

är den stora utmaningen, utan att skapa gynnsamma samspelsprocesser och 

flerstämmighet där alla elever kan delta i lärandet utifrån sina egna, unika 

förutsättningar. För detta krävs betydligt mer än fler tester, betyg eller 

särskiljande insatser utan samband med den ”vanliga” undervisningen. Det 

handlar istället om att på skolnivå utveckla lärares ledarskap för att skapa 

högkvalitativa samspelsprocesser i relation till lärandets innehåll och 

undervisningsformer som skapar hög grad av delaktighet för alla elever. Det 

handlar också om att i lärarutbildning skapa beredskap för professionell 

samverkan mellan olika lärare kring de elever man gemensamt undervisar, och 

att på samhällsnivå, som t.ex. Bunar (2008) föreslår, tala mer om hur olika 

skolor kan samarbeta för att klara av sitt uppdrag att vara demokratiska 

mötesplatser för olika elever. 

 

Vi lever i en tid när socio-ekonomiska skillnader mellan olika 

befolkningsgrupper ökar, boendesegregationen blir allt tydligare och vi står 

inför stora utmaningar både nationellt och internationellt när det gäller hållbar 

utveckling, fördelning av resurser och alla individers möjligheter till inflytande 

över sin egen livssituation. Blickar vi ut över samhället är det uppenbart att det 

inte bara är goda prestationer i svenska, matematik och engelska som behövs. 

Vi behöver också medborgare som kan leva tillsammans med andra som inte är 

lika dem själva, som kan samarbeta och lösa konflikter i demokratiska former, 

där alla förväntas delta och ta ansvar. Jag menar att debatten om skolans 

uppdrag behöver fördjupas till att på allvar handla om hur skolans 

kunskapsmässiga och demokratiska uppdrag kan förenas, och vilken innebörd 

vi egentligen vill lägga i begreppet ”en skola för alla”. 
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Noter 

1. Texten är en bearbetning av en examinationsuppgift i kursen 

”Pedagogiskt arbete som forskningsfält”, vårterminen 2009. 
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