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Abstrakt 
 
Detta är en litteraturstudie av fyra läroplaners språkliga konstruktioner om 

specialundervisning. Syftet har varit att identifiera och kartlägga de 

konstruktioner av elever i behov av särskilt stöd som skrivits fram i 

undervisnings- och läroplaner, relaterat till politiska skeenden och 

utbildningspolitik vid planernas införande. Studien är utformad med 

diskursteori som grund. Det vill säga att skolan och utbildningen ses som 

en social konstruktion. Studien visar att mönster ur tidsandan framträder ur 

äldre och nyare texter i respektive plan. Dels hur språket beskriver och 

konstruerar eleven och läraren utifrån skolans uppdrag, dels hur språkligt 

fokus i undervisnings- planerna belyser vad som under olika skeden varit 

prioriterat i special- pedagogisk kontext. Studiens teoretiska grund utgörs 

av sociologiska teorier om maktstrukturer som tolkningsram för 

diskursanalysen.  

 

 

Nyckelord: Diskurs, diskursanalys, läroplan, maktstrukturer, specialpedagogik,  

utbildningsplan, utbildningspolitik. 



Förord 
 

I arbetet med elever i behov av olika former av särskilt stöd känns det många 

gånger som om elevens perspektiv skulle behöva lyftas fram, och få utgöra just 

den elevens egna förutsättningar, möjligheter och hinder. Under flera läroplaners 

genomslag har elevens utgångsläge istället beskrivits av krafter utanför elevens 

sfär, av politiker och byråkrater som inte har som första prioritet att se just den 

elevens förutsättningar, eller effekterna som politiken får för individen. Vårt 

yrkesmässiga förhållningssätt som lärare till elever kan utövas utifrån varierande 

tolkningar av vad problem i skolan beror på. Olika sätt att beskriva och tolka 

omvärlden får därför betydelse för hur elever bemöts och undervisas. Att 

dokument formuleras olika under olika perioder, och att dessa perioder påverkar 

sin tids utbildning och skolpraktik på olika sätt är inte alls konstigt. Genom 

inblick i det specialpedagogiska området genom arbete och studier har jag kunnat 

iaktta olika sätt att tolka och förhålla sig till skolans styrdokument. Ur 

diskursanalysens konstruktivistiska perspektiv är det både trösterikt och oroande 

att se att elevens öde i skolan skapas av oss som möter honom eller henne, men 

även av det maktinflytande som vid den rådande tiden influerar 

utbildningspolitiken.  Därför har jag velat undersöka vad som skulle kunna utgöra 

orsaken till varför elever i svårigheter ofta hamnar i kläm mellan politiska 

ambitioner och vardagspraktik.  
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1 Inledning 
 

Skolan lyder under ett antal styrdokument, framför allt skollagen och läroplanen, 

vilka kan sägas vara exekutiva dokument för den rådande utbildningspolitiken. 

Synen på skolans uppdrag, synen på eleven, ja faktiskt hela syftet med utbildning 

kan utläsas ur styrdokumenten. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 

konstrueras eleven i skolan i samspel med lärarna, samhället, dess agenter och dess 

politik och maktutövning. ”Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i 

sociala processer. Kunskap frambringas i social interaktion, där man både bygger 

upp gemensamma sanningar och kämpar om vad som är sant och falskt” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  

Diskursanalys är ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Sedan 1842 års folkskolestadga har den svenska skolan i olika hög 

grad varit en del av den nationella politiken. Formerna för politiska samtal, för 

organisationen av nationella myndigheter, och formerna för undervisning har 

givetvis förändrats i takt med samhällsutvecklingen. Utifrån detta kan det vara 

intressant att undersöka vad som förändras över tid, och vad som lever kvar 

diskursivt. Olika synsätt, intressen och samhällsintentioner verkar prägla just sin 

tids dokument, och påverkar i sin tur formuleringarna som ska få följder för den 

dagliga skolpraktiken, dess lärare och elever. Att utifrån ett övergripande 

perspektiv studera samhällsmakten närmar sig ett kritiskt förhållningssätt. Alvesson 

och Sköldberg (2008) menar att ”Den kritiska teorin vill väcka medvetenhet om 

sociala fenomens politiska karaktär och utveckla forskarens förmåga till kritisk 

reflektion över förgivettagna verkligheter vilka man såväl ingår i (i egenskap av 

samhällsmedlem) som beforskar” (a.a.; s. 289).  

Förklaringsmodeller utifrån detta har jag hittat hos bland annat Foucault 

(1972/1983; 1975/87), som enligt egen utsaga också anses befryndad med den 

kritiska Frankfurtskolan, (Alvesson & Sköldberg, 2008) och Bourdieu (1994), men 

även verktyg för textanalys från Fairclough (1992) och Winther Jørgensen och 

Phillips (2000). En historisk och politisk tillbakablick har varit betydelsefull för att 

kunna se de olika diskursiva riktningarna och kunna göra jämförelser mellan 

utbildningspolitik och skolpraktik. För att beskriva tendenser har jag gjort 

tolkningar av historiska skeenden, och formulerat nyckelbegrepp för de politiska 

och samhälleliga strömningar som kan utläsas ur litteraturen. Dessa har varit 

betydelsefulla för att kunna jämföra tendenser för skilda nivåer i samhällshierarkin 

och i olika diskursiva fält. Syftet har varit att se om dokument som förändras med 

jämna mellanrum under en lång tidsrymd, blir diskursivt tydliga då de jämförs med 

varandra. Jag har utifrån resonemanget ovan beslutat att studera valda textavsnitt ur 

fyra läroplaner, vilka skrivits med ungefär 30 års mellanrum. Frågan är om barn i 
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behov av stöd i skolan, elever i svårigheter, konstrueras olika i respektive 

dokument? Hur beskrivs eleven i behov av stöd? Kan de skrivningar som finns 

diskursivt relateras till politiska strömningar och rådande maktstrukturer?  

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att ur fyra undervisnings- och läroplaner kunna upptäcka 

de språkliga konstruktionerna och de diskursiva sambanden. Genom att studera 

maktstrukturernas mekanismer utifrån Foucault och Bourdieu och relatera dessa till 

elever i behov av specialpedagogiska insatser, har jag med hjälp av Faircloughs 

tolkningsverktyg, utifrån data strävat efter att utläsa huruvida mönster reproduceras.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

Huvudfråga: 

Hur kan maktstrukturer påverka specialpedagogiska förhållningssätt? 

 Hur såg planerna för de specialpedagogiska insatserna i skolan ut 

i de fyra läroplanerna? 

 Hur konstruerades, och hur konstrueras eleven utifrån texternas 

formuleringar i respektive undervisningsplan eller läroplan? 

 Kan den nuvarande läroplanens relationella mål för 

specialpedagogiken, begränsas av tidigare maktstrukturer, och 

hur kan det i så fall utläsas?  
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3 Bakgrund 
 

3.1 Teorier utifrån Bourdieu, Foucault och Persson 
 

Skolans och utbildningens roll i ett samhälle är ett intressant område att undersöka. 

Beroende på vilken teorigrund som tillämpas ter sig syftet med utbildning helt 

olika. Man kan se olika incitament för nationell utbildning, beroende på vilket 

perspektiv som används, och beroende på vilket synsätt som väljs påverkar detta 

också synen på människans roll i samhället och vilken norm som blir rådande för 

dessa. Utifrån kritisk teori studeras de hierarkiska strukturerna i ett samhälle, och 

vilket förhållande som råder mellan befolkningen och de styrande och inflytelserika 

mekanismerna (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

I västvärlden är det staten som sanktionerar de nationella utbildningarna. Varje land 

har sin speciella utbildningskultur som i olika grad påverkas och förändras av den 

politiska riktning som har regeringsmakten. Bourdieu (1994) vill göra oss 

uppmärksamma på att de strukturer och system som vi idag ser som mer eller 

mindre självklara, som exempelvis skolan och andra institutioner, ursprungligen är 

skapade utifrån makt och inflytande. Foucault (1972; 1975) studerade också 

maktstrukturerna, men han väger även in perspektivet utifrån de element ur en 

befolkning som avviker från normstrukturen. Dessa två synvinklar inom teorierna 

anser jag kompletterar varandra när det gäller att i en utbildningssociologisk 

förlängning se strukturer för utbildning och skola i praktiken. Det innebär ur ett 

mindre övergripande perspektiv, bland annat förhållningssättet till elever som inte 

följer den plan man har i åtanke för flertalet, i detta fall elever i behov av 

stödinsatser i skolan. Bourdieu (1994) gör i sin bok Praktiskt förnuft, med 

Frankrike som exempel, en analys av de europeiska ländernas konstruktioner av 

fenomenet staten. I olika länder har införandet av staten parallellt genomförts under 

medeltiden. I en historiskt jämförande studie som denna kan det vara intressant att 

väga in statens intresse som maktfaktor, och hur den makten en gång har skapats. 

Bourdieu vill angående detta accentuera det faktum att vi ofta oreflekterat relaterar 

till staten som naturlig. 

 

”Staten är slutresultatet av en utveckling som lett till att den 

införlivats både i de sociala strukturerna och i de mentala strukturer 

som är anpassade till dessa. Därför glömmer man lätt bort att staten 

har uppstått genom en rad instiftelseakter och därför framstår som 

helt naturlig. Detta är anledningen till att det mest effektiva sättet att 
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förhålla sig kritiskt till staten är att rekonstruera statens uppkomst” 

(a.a., s. 89). 

 

Från en statsbildning som initialt tog form genom beskattning och beskydd av 

folket, utvecklades staten så småningom till att omfatta en hel samhällsförvaltning 

och en administration av denna. Europas monarker behövde kontrollsystem som 

möjliggjorde delegation av makt till ämbetsverk och liknande. För att kontrollera de 

adelsmän som tidigare varit presumtiva konkurrenter till kungen, och sedermera en 

borgerlighet som gradvis steg in i adelns maktsfärer gavs privilegier som handlade 

om olika former av inflytande i samhället. Enligt Bourdieu (1994) lever dessa 

inflytanden och privilegier kvar högst upp i samhällsskikten hos de ämbeten och 

befattningar som representerar motsvarande maktutövning i vår tid, även om själva 

kunga-makten nu bytts ut mot alternativa styresformer.  

 

Bourdieu (1994) förklarar sina teorier med hjälp av specifika begrepp. Han menar 

att människans olika arenor för interaktion utgörs av ett socialt rum, ett rum som 

karakteriseras av skillnader mellan klasser. Skillnaderna gestaltas genom olika 

habitus, det interaktionsmönster och sätt att vara som karaktäriserar människor i 

samma klass. Ett specifikt socialt rum med en 'intern' kontext kallas fält. För att 

framgångsrikt manövrera inom ett fält (t.ex. maktens fält eller det politiska fältet) 

används olika sorters tillgångar, kapital. I maktskikten handlar dessa företrädesvis 

om ekonomiskt kapital, kulturellt kapital eller symboliskt kapital. Dessa 

kapitalsorter ger inflytande i maktsfären, och bygger på olika sätt att utöva makt; 

företagande, social initiering i betydelsefulla kretsar och rätt utbildning. Staten som 

fenomen är alltså enligt Bourdieu, långt ifrån tillbliven genom en evolutionär 

naturlag eller liknande. Däremot menar han, påverkar historieskrivare 

uppfattningen hos folket genom att aktivt fabricera en linjär händelsekedja där de 

händelser lyfts fram som pekar på de avgörande skeenden som påstås leda fram till 

dagens system. Som ett exempel på detta säger Bourdieu (1994) apropå hans 

begrepp maktens fält, att ”en av statens viktigaste förmågor är att (främst genom 

skolan) producera och genomdriva de tankekategorier vi spontant tillämpar på vår 

omvärld och även på staten själv” (a.a., s. 83).  

 

Foucault (1975, 1987) utsåg normen till ett specifikt område för studier, eller 

snarare hur individens avvikelse från, eller befarade avvikelse från normen får 

konsekvenser för hur samhället därför inrättas. System för övervakning, kontroll 

och sanktioner har han bland annat beskrivit i Övervakning och straff. Systemet har 

utvecklats från att utöva makt över kroppen (genom tortyr, inspärrning i gamla 

tiders fängelsehålor, hospital m.m.) till att kontrollera individers psyken. Foucaults 

idé om att makt utövas genom att risken att vara iakttagen räcker för att det 

förväntade beteendemönster som vårt samhälle kräver ska uppfyllas. Benthams 

panoptikon, den arkitektoniska typ av cirkelformad fängelsemodell, med 
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övervakningstorn i mitten och rastgårdar och celler som tårtbitar med full insyn 

används som metafor av Foucault (1972, 1983). Han beskriver genom detta hur 

makten ser den övervakade, som därför reglerar sitt beteende utifrån detta. 

”Panoptikon uppnår sin huvudsakliga verkan genom att göra fången ständigt 

medveten om att man kan se honom”(a.a., s. 202). Detta synlighetsfält leder enligt 

Foucault till att individerna i samhället samtycker till att underkasta sig makten. 

Foucault såg samma mönster för kontroll och maktutövning genom olika tidsepoker 

i såväl fängelser och fabriker som i skolor; ”Om de inspärrade är […] barn 

föreligger ingen risk för fusk, buller, prat eller oordning” (a.a., s. 202). Ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv kan Foucaults (1972, 1983) arkeologiska studie om 

Vansinnets historia under den klassiska epoken, relateras till exkludering och 

normavvikelse.  

 

Hur beskrevs barn i behov av särskilt stöd, avvikande elever eller elever med 

beteendeproblem i undervisningsplanerna från början, mitten och slutet av 

nittonhundratalet? I hur hög grad stod de utanför normen? Hur beskrivs de nu, och 

hur kan de skilda beskrivningarna relateras till maktstrukturer? Om vi förutom 

Bourdieus rader nedan, relaterar till Foucaults tankar om normavvikelse och 

exkludering och hänför dessa till kriteriet intelligensen nedan, finns möjligheten att 

en specialpedagogisk kontext förekommer, som exkluderar individer utifrån 

intelligens. Bourdieu (1994) formulerar följande om utbildningssystemet: 

 

”Utbildningssystemet utdelar med en ofta mycket stor psykologisk 

brutalitet sina totalitära omdömen och domar som inte kan 

överklagas och som inordnar alla elever i en enhetlig hierarki för 

bedömning av vad som skall betraktas som det bästa – en hierarki 

som idag domineras av ett ämne, matematiken. De utestängda döms i 

enlighet med ett kriterium som är kollektivt godkänt och alltså 

psykologiskt omöjligt att ifrågasätta och därför inte heller ifrågasatt, 

nämligen intelligensen: deras enda möjlighet att försvara sin hotade 

identitet är därför att bryta med skolans ordning och 

samhällsordningen” (a.a.,  s. 41). 

 

Bourdieu (1994) förklarade alltså att staten uppstått som ett system för säkrade 

maktpositioner, varav han menar att de flesta ännu lever kvar men i något förändrad 

form. Det är här, ur detta perspektiv som det blir intressant att undersöka om det går 

att hitta spår av den maktpolitiska agendan för skolan i Sverige. Skolan är en av alla 

institutioner som ur detta maktperspektiv grundats i syfte att fostra och forma 

befolkningen. Skolan är också just därför en institution som omfattas av och styrs 

genom regelverk. Normtänkandet blir precis som Bourdieu också säger, även för 

skolan centralt för att den statliga organisationen ska fungera. Om kunskapssynen i 
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skolan grundas på ett normkriterium för intelligens, finns då ens förutsättningar för 

”en skola för alla”?  

Anders Persson (2014) applicerar bland annat Foucaults teorier om makt, och 

samtycke till underkastelse på det svenska skolsystemet. I hans analys av skola och 

makt fokuserar han på skolplikten, obligatoriet som ett uttryck för den maktstruktur 

som strävar efter folkuppfostran. Han menar att skolan har tre syften: förvaring, 

sortering och socialisering. Målet med dessa syften är enligt Persson att genom 

utbildningens skenbara möjligheter till klassresor, styra de motiverade eleverna mot 

beteendet och den värdeorientering som kännetecknar medelklassen. Det måste 

enligt detta löna sig att vara motiverad och anstränga sig i skolan, på samma sätt 

som det måste kosta att inte göra det. Omotiverade elever som till följd av 

skolplikten tvingas förkroppsliga principen om det mindre önskvärda, hittar vi 

menar Persson företrädesvis i arbetarklassen. Om vi återknyter begreppet 

folkuppfostran till Bourdieu (1994), så menar han att maktskikten inte är 

intresserade av några klassresenärer som avviker från den agenda som de styrande 

klasserna har satt. Endast de mest framgångsrika i att manövrera enligt de högre 

skiktens habitus kan få tillträde dit, eftersom dessa då inordnat sig i systemet och 

makten förblir ohotad. 

 

3.2 Syftet med utbildning 
 
Läroplansteori och utbildningsforskning är ett forskningsfält som brukar 

hänföras till Habermas och Frankfurtskolan, alltså med kritisk teori som grund. 

Genom kritisk teori studeras maktstrukturer ur ett makroperspektiv (Alvesson 

& Sköldberg 2008). Bourdieus (1994) beskrivning av staten, bekräftas av 

Lundgren (2006) som hävdar att skolan som institution skapas vid två tillfällen, 

varav det första av dessa är ”när staten formas, och därmed ett behov av tjänare 

för och i staten uppstår” (a.a.; s. 61). Det andra tillfället menar han är när den 

kyrkliga folkundervisningen allt mera institutionaliseras under mitten av 1800-

talet (a.a., 2006). Det finns olika idéer om anledningen till att detta skedde. En 

av dem är att någon måste ta hand om alla industriarbetare och deras barn 

under industrialiseringen. Dessa kunde då hållas under uppsikt, samtidigt som 

de lärdes upp i konsten att foga sig i kollektivets gemensamma norm 

(Börjesson & Palmblad, 2003).  

Vissa politiker ville redan på 1800-talet utbilda befolkningen av jämlikhetsskäl. 

Jämlikhetstanken pekar på ett annat motiv för utbildning än kontroll av en 

tjänande klass, detta motiv är inte alldeles uppenbart eftersom det dels går att 

se en industriell och därmed ekonomisk nytta med att skapa utbildad 

arbetskraft, medan ett annat syfte skulle kunna vara en vision om bildning för 

individuell utveckling. Den liberale utbildningsministern Fridtjuv Berg 

argumenterade 1883, i sin bok: Folkskolan såsom bottenskola. Ett inlägg i en 
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viktig samhällsfråga för att uppdelningen i parallella skolor som folkskola, 

elementarskola och läroverk skulle ersättas av en gemensam folkskola för alla. 

Berg framhöll att rekrytering av skickliga lärare, blandning av barn från alla 

samhällsklasser och engagemang från de inflytelserika samhällsklasserna 

skulle skapa en positiv rörelse som skulle påverka skolan till en rättvis och 

bildande institution (Hjörne & Säljö, 2008).  

Det ligger nära till hands att dra paralleller från denna jämlikhetssträvan till det 

nutida begreppet en skola för alla. Detta formulerades i socialdemokraternas 

skolpolitiska program 1980 som just fick namnet ”En skola för alla” (Persson, 

2014). Att elever under hela den period om ca 100 år som denna studie avser, 

har uppvisat olika svårigheter med att tillgodogöra sig skolans innehåll fick 

under de år som här studeras hela tiden följder som har resulterat i olika 

speciallösningar. Detta faktum kan leda till intressanta frågeställningar om 

huruvida bildnings- och jämlikhetssträvan, i det fall detta varit syftet med 

utbildning, gällt för alla individer i samhället. 

 

3.3 Politik och utbildningspolitik under hundra år 

3.3.1. Parlamentarism, demokrati och folkfostran 
 
Sverige bröt under nittonhundratalets början med gamla traditioner och 

moderniserades på ett sätt som till viss del oroade den gamla maktsfären, 

militären, kungahuset och den högre byråkratin (Hadenius, 2008). Den 

dåvarande kungen Kung Gustaf V hade 1918 något motvilligt kommit överens 

med den liberale statsministern Edén om att parlamentarism skulle gälla i 

Sverige. I samband med detta infördes också allmän rösträtt (Möller, 2004). En 

delvis ny diskurs för utbildningspolitiken skapades genom införandet av 1919 

års undervisningsplan. Trots att 1919 års plan relaterad till de senare 

motsvarigheterna i denna studie representerar en svunnen tid, genom sina 

skrivningar utifrån konungen och sina detaljerade specifikationer över ett 

flertal skolformer och timplaner, så hade kungens och kyrkans inflytande över 

utbildningen avsevärt minskat (Hadenius, 2008).  

Organisatoriskt var Ecklesiastikdepartementet ansvarigt för både kyrko- och 

utbildningsfrågor (Hadenius, 2008). Skolplikten fungerade i praktiken sedan 

artonhundratalets slut. Lutherska katekesens utantilläsning upphörde, och 

skolan fick istället för kyrkan ansvaret för religionsundervisningen genom det 

nya ämnet kristendomskunskap (Lindensjö & Lundgren, 2000).  

Nya tankar och pedagogiska rön med influenser från bland annat Ellen Key 

och John Dewey men också vetenskapliga rön från kontinenten nådde svensk 

skola. Dessa var bland annat Ligthardt och Kerchensteiners idéer om 
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arbetsskolemetodik som fick praktiskt inflytande i kursplanerna genom att 

slöjd, hembygdskunskap och trädgårdsskötsel tillkom som skolämnen 

(Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundgren 2006). 

 

3.3.2. Välfärd och medansvar, utbildning för gemensam 

samhällsbyggnad 

 
Mellankrigstidens svenska politik hade präglats av koalitioner och sam-

förståndslösningar. Under trettiotalet fanns i vissa kretsar i Sverige tanke-

gångar om rasrenhet, en fråga som bland annat bondeförbundet organiserat 

drev på trettiotalet (Möller, 2004). Detta sammanföll även med liknande 

strömningar i Europa, varav den mest extrema gestaltningen är Nazismen i 

Tyskland (Andersson & Tydén, 2007). Herman Lundborgs grundande av 

Rasbiologiska institutet är ytterligare ett utslag av dessa strömningar 

(Kjellman, 2013).  

Tiden före och efter andra världskriget satte stor prägel på samhällets fortsatta 

utveckling. Efter krigets slut fick politiken en tydlig inriktning att genom 

medansvar skapa en demokratisk befolkning utifrån erfarenheterna från andra 

världskriget.  Fokus kom nu att ligga på det gemensamma byggandet av 

välfärdsstaten. Svensk produktionsapparat var genom att Sverige inte deltog 

aktivt i kriget oskadad, och innebar ekonomisk tillväxt i flera decennier framåt 

(Hadenius, 2008). De utbildningspolitiska reformer som hade ägt rum under 

det parlamentariskt oroliga 20- och 30-talet (a.a.) föranledde bl.a. 1940 års 

skolutredning, och detta tillsammans med andra världskriget och nationell 

politik, påverkade 1946 års skolkommission. Tage Erlander och Gunnar och 

Alva Myrdal påverkade genom detta utformningen av 1955 års 

undervisningsplan (Lundgren, 2006). Skolplikten förlängdes på försök till nio 

år under elementarskolans övergångstid till grundskola. Under tiden efter 1955 

års undervisningsplan var alltså det gemensamma samhällsbygget i full gång. 

Den mesta sjukvården och utbildningen hade förstatligats för att göra det 

möjligt att styra och förvalta dessa verksamheter. Den ökade tillväxten 

möjliggjorde även en ökad skatte-finansiering av den nya offentliga sektorn 

och välfärdssamhället (Hadenius, 2008). Som ett led i detta genomfördes flera 

skolreformer på sextiotalet (bl.a. Grundskolereformen) för att äntligen skapa 

den sammanhållna enhetsskolan från årskurs ett till nio, en stor förändring som 

inbegrep både forskare, byråkrater och politiker (Lundgren, 2006).  
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3.3.3. Jämlikhet och utbildningspolitisk strävan mot likvärdighet 

 
Genom den nya författningen från 1975 (Riksdagen, 2011) som även innebar 

införandet av enkammarriksdagen (Hadenius, 2008; Möller, 2004), banades nu 

väg för nästa diskursiva förskjutning, mot en social förklaringsmodell. 

Samhällets förutsättningar ändrades under 1970-talet genom att tillväxten 

minskade i Sverige samtidigt som oljekris och energikriser fick konsekvenser 

för befolkningen. Flera strejker bl.a. gruvstrejken i malmfälten 1969 väckte 

opinion för fackliga frågor och ifrågasättanden av den rådande politiken. 

Begrepp som klasskamp och jämlikhet lyftes fram i den politiska debatten 

(Hadenius, 2008). Samhällsbyggnadsambitionen för utbildning, som inleddes 

efter andra världskriget fick på 70-talet konsekvensen att man ville säkerställa 

att demokratin skulle genomsyra den svenska skolan även på praktisk nivå. I 

den gemensamma nioåriga grundskolan upplevdes problem med motivationen 

hos många av eleverna. Därför erfors nu ett behov av att göra en översyn av 

skolans inre arbete, som inte upplevdes vara i takt med ambitionerna för de 

utbildningsreformer som tidigare genomförts (Hjörne & Säljö, 2008; Lindensjö 

& Lundgren, 1986).  

De olika speciallösningarna för elever, att läsa en minimikurs, gå i hjälpklass, 

skolmognadsklass, läsklass, observationsklass, synklass eller CP-klass, vilka 

alla bottnar ur avvikelser blev enligt Hjörne och Säljö utbildningspolitiskt 

ohållbara. På 1970-talet uppstod därför en livlig debatt i Sverige som handlade 

om lika tillgång till utbildning, jämlikhet och likvärdighet. Den bottnade bland 

annat i det faktum att 40% av de svenska eleverna 1972 på något sätt kom i 

kontakt med specialundervisning (Lindensjö & Lundgren, 1986). Därför 

tillsattes den statliga utredningen om skolans inre arbete SIA (SOU 1974:53), 

som bland annat fokuserade på elever i behov av specialundervisning. 

Utredningen resulterade i en proposition om nya bestämmelser för skolans 

organisation och så småningom i en ny läroplan för grundskolan, LGR 80 

(Persson, 2004). Även utredningen ”skola, stat och kommun” bidrog till 

utformningen av den nya utbildningspolitiken (Lindensjö & Lundgren 2000; 

Lundgren 2006).  

I läroplanen blev tanken om jämlikhet och likvärdighet utgångsläget för hur 

synen på elever och undervisning (Englund & Quennerstedt, 2014). Den 

sociala aspekten på samhället och på elevers förutsättningar jämte det 

kollektiva samarbetet stod i fokus. Begreppet likvärdighet uppfattades på 

samma sätt av parterna i utbildningspolitiken, ”partierna var ganska överens 

om att detta var de grundläggande dragen i det som var en likvärdig 

utbildning” (a.a., s. 17).   
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3.3.4. Marknad och resultatinriktad utbildning 

 
Redan under slutet av den förra tidsperioden hade en förskjutning av den 

politiska debatten börjat märkas. Ett 'mattare' politiskt klimat, nedtonad 

polemik i den ekonomiska politiken samtidigt som banker och industri visade 

lysande resultat. När så östblocket föll fanns inte längre något partshinder i en 

ökad internationell handel (Hadenius, 2008). Förändringen berodde enligt 

Lundgren (2006) till stor del på yttre ekonomiska faktorer. Han menar att när 

den svenska ekonomin under denna tid i ökande grad blev en del av den 

internationella saktade den tidigare tillväxten ned, med budgetunderskott och 

ökad arbetslöshet som följd. Välfärdsstaten blev därför svårare att styra 

politiskt och att finansiera genom höjning av skatterna. Enligt Lundgren fanns 

då två lösningar på den politiska styrningens dilemma: att reducera statens 

ansvar och låta marknader ta över (nyliberalism), samt att decentralisera 

besluten. Skatterna sänktes i Sverige genom Århundradets skattereform vilken 

influerades av den amerikanske presidenten Ronald Reagans och 

Storbritanniens premiärminister Margareth Thatchers motsvarande reformer 

strax före (Hadenius, 2008).  

Ett begrepp från affärsvärlden som betecknar den liberala inriktningen att driva 

välfärdsystemet på ett ekonomiserat marknadsmässigt sätt kallas bland annat 

New public management (Liedman, 2011). Via en politisk riktning mot decen-

tralisering och kommunalisering, och genom en rad utbildningsreformer, med 

ny läroplan (LPO 94), målstyrning, nytt betygssystem och ny lärarutbildning 

närmade sig skolan en ny era, med en ny diskurs i svensk utbildningshistoria 

(Lundgren, 2006). Liedman (2011) beskriver hur bland annat den amerikanska 

skolreformen NCLB som initierades av Bushadministrationen, influerade 

svensk skolpolitik genom studiebesök och utbyten.  

Internationell konkurrens etablerades i den svenska skolan genom exempelvis 

de internationella kunskapsmätningarna, PISA och TIMSS (Lundgren, 2006). I 

denna anda tillkom nästa utbildningsreform med tillhörande skollag och 

läroplan, LGR 11.  Liedman (2011) menar att en kontroll- och testkultur 

relaterad till det internationellt mätbara har vuxit fram i den nya andan, där 

svenska elevers resultat i smala enkelt mätbara internationella undersökningar 

blivit signifikant för kvaliteten i svensk skola.  

 

3.4 Diskurser  
 
En definition av begreppet diskurs skulle kunna vara följande: "Att genom 

språket skapar vi representationer av verkligheten som aldrig bara är speglingar 

av en redan existerande verklighet, representationen bidrar till att skapa den". 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.15) Författarna menar alltså att 
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verkligheten ges betydelse genom diskurs. Diskursanalys är enligt författarna 

ett av flera socialkonstruktivistiska angreppssätt. Vidare förklarar de att 

socialkonstruktivistiska premisser för bl.a. diskursanalys definieras av följande 

specifikationer utifrån Burr (1995):   

 En kritisk inställning till självklar kunskap.  

 Historisk och kulturell specifitet.  

 Samband mellan kunskap och sociala processer.  

 Samband mellan kunskap och social handling.  

De diskurser för politiska strömningar, utbildningspolitik, och skola som 

behandlas i de analyserade texterna nedan är relaterade till de samtida 

förklaringsmodeller som varit rådande vid tillkomsten av respektive läroplan/ 

undervisningsplan. Begreppet undervisningsplan betecknar i stort sett samma 

sak som läroplan men gällde nationellt för Folkskolan. När Grundskolan senare 

infördes ändrades benämningen till läroplan.  

Eftersom denna studie spänner över nästan hundra år blir den över tid 

varierande utbildningshistoriska diskursen relevant. Olika kunskapssyn får sitt 

uttryck i tillämpning av skilda pedagogiska teorier. Detta gäller också eventuell 

intertextualitet, ett diskursanalytiskt begrepp som avser influenser från andra 

samtida dokument som eventuellt har påverkat utformningen av styr-

dokumenten. Förutom den politiska diskursen är det även intressant att studera 

de konstruerande begreppen för svårigheter på individnivå. Hjörne och Säljö 

(2008) samt Börjesson och Palmblad (2003) har i sina studier härlett 

begreppsbildningen kring skolsvårigheter, specialundervisning och norm-

avvikelse till diskurser som utifrån problemorientering haft inflytande över 

utbildningspolitiken. Därför är dessa också intressanta att väga in i det inter-

diskursiva perspektivet för denna studie. Det tidigaste moderna perspektivet i 

denna studie kan representeras av en kunskapssyn som fokuserar på elevens 

intellektuella kapacitet, baserat på bl.a Binets intelligenstest, att ta emot 

absoluta och kvantitativa kunskaper (Hjörne & Säljö, 2008). Nästa period 

karakteriseras av behaviouristisk teori, vilken enligt Dysthe (2003) 

kännetecknas av synen på kunskap som kvantitativ, objektiv och delad. 

Behaviouristiska tillämpningar är enligt Dysthe de studier som Pavlov och 

Skinner gjorde och som resulterade i förklaringar om stimulus och respons. 

Under framför allt sjuttio- och åttiotalet var de kognitiva teorierna som Piaget 

utvecklade i fokus i Sverige. Idéer om att kunskapen ackumuleras, tolkas och 

knyts ihop med tidigare erfarenheter, och därefter omorganiseras 

(ackomoderas) för att passa ihop med tidigare erfarenheter (a.a.). I den senaste 

tidens specialpedagogiska kontext finns både relationella krafter (se nedan; 

Nilholm, Persson, m.fl), men även den diskurs med biomedicinsk terminologi 
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som resulterar i att elever får olika diagnoser som ska förklara deras beteenden. 

Hallerstedt (2011, s. 8) skriver "Det finns en stark tendens till att förklara 

sociala problem med utgångspunkt i neuropsykologiska resonemang, med 

hänvisning till diagnoser som DAMP, ADHD, CD, Asperger och andra 

autismspektrumstörningar". Under denna studies relativt stora tidsomfång är 

det möjligt att utbildningsdiskurserna har förändrats. Synen på utbildning kan 

vara relaterad till den politiska agendan överlag. I så fall konstrueras 'eleven', 

samt 'eleven i behov av stöd', utifrån den rådande diskursen.  

 

3.5 Specialpedagogiska begrepp 
 

Inom det pedagogiska fältet finns en rad begrepp för specialpedagogiska 

förhållningssätt som används för att beskriva undervisningssituationen. 

Egelund, Haug och Persson (2006) ger i Inkluderande pedagogik i 

skandinaviskt perspektiv en omfattande beskrivning av specialpedagogiken i en 

historiskt utbildningspolitisk belysning. Den medicinskt psykologiska 

inriktningen inom specialpedagogiken som under mellankrigstiden genom 

läkarvetenskapens framsteg fick genomslag, underströk behovet av en specifik 

utbildning för att undervisa i hjälpklass. Detta omnämns i 1940 års 

skolutredning, och präglar den tilltro till diagnostisering av individuella 

svårigheter som har präglat den specialpedagogiska traditionen (a.a., 2006). 

Persson (2008) visar att det kategoriska perspektivet som behäftar individen 

med egenskaper, tillämpas bl.a. genom medicinskt diskursinflytande i 

specialpedagogiken. Elever ”diagnostiseras” och blir således själva bärare av 

problemorsaken. Genom ett relationellt perspektiv förhåller man sig istället till 

mötet mellan eleven och skolmiljön, och de förutsättningar och svårigheter 

som uppstår i detta. Det relationella och det kategoriska perspektivet brukar 

ställas mot varandra som dikotomier när det gäller hur svårigheter i 

skolsituationen ska förklaras.  

Inkluderingsbegreppets uppdykande på den specialpedagogiska arenan och 

dess betydelse har undersökts av Claes Nilholm (2006). Han konstaterar mot 

historisk bakgrund att skolan i hantering av elevers olikheter skapat en rad 

särlösningar. Särskiljande lösningar, exkluderande lösningar eller segregering 

betecknar de fall där elever för att få del av de specialpedagogiska lösningarna 

undervisas i en miljö avskiljd från den klass eller elevgrupp eleven normalt 

tillhör. Som motvikt till begreppet segregering har tidigare begreppet 

integrering använts, det är även detta begrepp som blev resultatet i den svenska 

översättningen av Salamancadeklarationen 1994. Nilholm menar att 

inkludering i jämförelse med begreppet integrering ”kan ses som att helheten 

ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan integrering innebär att delarna 
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ska passa in i en helhet som inte är riktigt organiserad utifrån delarnas 

egenskaper”(a.a., s.14).  

I specialpedagogiska sammanhang finns historiskt en lång tradition av 

problemfokusering kring elevers svårigheter i skolan menar Egelund, Haug och 

Persson (2006). I efterdyningarna av sjuttiotalets socialkonstruktivistiska och 

progressiva rörelse i skolan har forskningen inom specialpedagogik inriktats på 

att problematisera det individfokus som varit förhärskande när det gäller 

åtgärder för barn i behov av särskilt stöd (a.a.). De återger hur Kruuse & 

Egelund i början av 1980-talet genomförde en analys som kom fram till att 

specialpedagogiken hade en inbyggd självbelönande och konserverande 

struktur, detta genom att elevers svårigheter måste diagnostiseras för att 

specialläraren skall kunna arbeta och därigenom avlasta klassläraren från 

”störande” element på lektionerna (a.a.).  

 

3.6 De fyra planernas särdrag 
 
Undervisningsplanen från 1919 beskriver hur två huvudinriktningar för svensk 

skola ska vara organiserade: huvudform, och undantagsform. För 

undantagsformerna gällde att dessa fick upprättas i undantagsfall ”där vissa 

lokala förhållanden så föranleda” (Sverige. 1919, s. 5). En undantagsform var 

hjälp-klasserna. Det var vid denna tid upp till kommunerna själva att besluta 

hur hjälpklassundervisningen skulle utformas (Elowson, 1995). En kommitée 

beredde och överlämnade 1936 Betänkande med utredning och förslag 

angående åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt 

efterblivna i barn och ungdomsåren, (SOU 1936:31) till riksdagen. 

Betänkandet lämnades senare vidare till 1940 års skolutredning (Elowsson, 

1995). Det är förklarligt att de formuleringar som berör specialpedagogiska 

insatser dessförinnan är begränsade till korta skrivningar gällande 

organisatoriska detaljer. De stora förändringarna handlade 1919 inte om de 

avvikande eleverna utan istället om de omvälvande förändringarna; att 

katekestvånget avskaffats och att undervisningen framöver skulle präglas av 

arbetsskolemetodik (Lundgren 2006). I slutet av undervisningsplanens giltighet 

1943, utkom Provisorisk normalundervisningsplan för folkskolans hjälp-

klasser, delvis som ett resultat av betänkandet 1936 (Elowsson, 1995).  

 

Undervisningsplanen från 1955 inleddes med de kungörelser, som fortfarande 

påbjudna av kungen, låg till grund för tim- och kursplanerna. Under kapitlet 

Allmänna anvisningar rörande folkskolans verksamhet skrevs 

syfteformuleringar, specificerade under ett antal rubriker som var nya i denna 

undervisningsplan och kan ses som uttryck för viljan att skapa en 
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samhällsbyggande gemenskap genom utbildningspolitiken och med skolan som 

plattform. ”Tillsammans med hälso- och socialvården blev utbildningssektorn 

en av hörnpelarna i uppbyggnaden av välfärdssamhället” (Lindensjö & 

Lundgren, 1986, s.15). Några av dessa var: Fostran – undervisning; Ansvar 

och samarbete; Skolan och eleverna; Läraren; Skolan och hemmet; 

Arbetssättet samt Bedömningen av arbetsresultatet (m.fl.). Eftersom man 

menade att en demokratisk samhällsutveckling måste vila på en gemensam 

medborgerlig grund kunde inte skolan fortsätta vara auktoritär (Lundgren, 

2006). Detta menar han också var signifikant för att utbildningen nu blev ett 

viktigt och långsiktigt instrument för att bygga välfärden. De allmänna 

anvisningarna kännetecknades av en förmanande ton vid beskrivningarna om 

hur det pedagogiska arbetet ska utföras. Även förhållningssätt och bemötande 

beskrevs med rekommendationer för hur lärare skulle bete sig i förhållande till 

eleverna i skolan. Det fanns ingen angiven författare till dessa trettiotvå 

tättskrivna sidor. På flera ställen syns i denna undervisningsplan, skrivningar 

där elevsynen berörs, även på de områden som tangerar det specialpedagogiska 

området. "Även de intellektuellt svagt utrustade eleverna har behov av att 

känna, att de har framgång i skolarbetet, och de bör därför få uppgifter som de 

kan bemästra" (Skolöverstyrelsen 1955, s.11). 

 

Med LGR 80 förändrades skolans organisation och läroplanens konstruktion. 

Arbetet i skolan skulle planeras i arbetsenheter och skolledningens 

pedagogiska ansvar stärktes samtidigt som Skolöverstyrelsens detaljplanering 

minskade. Läroplanen hade en tydlig inriktning för övergripande mål, men gav 

utrymme för lokala anpassningar för hur dessa skulle uppnås (Lindensjö & 

Lundgren 2000). I Lgr 80 beskrevs det sociala samspelet som utmärkande för 

en likvärdig skola. Här underströks skolans ansvar för att undvika att elever 

hamnar i olika typer av svårigheter. Dock fanns en gräns för när rättvisa, 

samspel och samverkan inte förmådde överbrygga svårigheterna, där tillgreps 

segregerande lösningar som särskild undervisningsgrupp, skoldaghem eller 

anpassad studiegång (Skolöverstyrelsen 1980, s.55). I LGR 80 är språket  

förklarande och instruerande på ett sätt som gör att de olika tillvägagångssätten 

ofta kan uppfattas som rekommendationer snarare än påbud. Formuleringar 

som bör och kan är vanliga när det gäller rekommendationer om verk-

samhetens utformning, exempelvis: ”Man kan bilda mindre grupper av elever 

som behöver särskilt stöd under kortare tid” (Skolöverstyrelsen, 180, s.54). 

 

Med den läroplan som hade införts på 1990-talet hade skolan övergått från 

regel till målstyrning. Målen var dock inte absoluta, utan betecknades som 

önskvärda att uppnå. För att läroplan och kursplaner skulle vara tydliga 

instrument i skolans planering och uppföljning av elevernas kunskaper ville 

regeringen år 2008 att måldokumenten för undervisningen skulle vara ordnade 
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i en mer logisk och samlad struktur än tidigare. Därför bifölls propositionen 

(Prop. 2008/09:87) om en samlad läroplan med övergripande mål och riktlinjer 

samt kursplaner, och den nya läroplanen LGR 11 genomfördes. Samtidigt kom 

den nya skollagen och ett nytt betygssystem, graderat från A till F, där F 

betyder icke godkänd. Ambitionen med tydlighet och utvärderingsbara mål 

bidrog sannolikt till att formuleringarna blev väldigt kortfattade, och att 

kunskapskrav och kursplaner är schematiskt och tydligt uppställda i avsnitt 

relaterade till respektive ämne.  

 

3.7 Tidigare forskning  
 
I sin avhandling gör Assarson (2007) en kartläggning av processen där 

pedagoger skapar mening i det politiska uppdraget en skola för alla. Hon 

konstaterar att i skolan med de nya styrdokumenten, möts olika systems språk, 

och att det saknas en professionell diskurs för de nya målen för arbetet i skolan.  

 

I sina samtalsanalyser finner Assarson att pedagogerna tillför vardagliga 

innebörder knutna till specifika situationer i uttryck som i styrdokumenten är 

abstrakta formuleringar utifrån olika diskurser. Med andra ord utför de arbetet 

så som de skulle ha gjort även utan styrdokumentens texter, men talar om det i 

nya termer. Assarson finner en stor diskrepans mellan styrdokumentens påbud, 

och den praktik som dagligen pågår i skolan. När det specifikt gäller de 

områden som berör en skola för alla; bedömningar av specialpedagogiska 

behov, specialpedagogiska insatser, värdegrundsfrågor och bemötande, noterar 

Assarson att uppdraget en skola för alla är en omöjlighet. Detta menar 

Assarson beror på att officiell retorik till sin natur är så ospecifik och 

tillkommen utifrån kompromisser mellan skilda politiska intressen. Hon menar 

att en skola för alla därför blir en ”manifestation av omöjligheten att ur en 

differentierad samhällelig kontext konstruera en helhet” (a.a., s.211).  

 

Hjörne och Säljö (2008) har i sin studie Att platsa i en skola för alla utifrån 

skol- och utbildningsreformer, undersökt hur en skola för eliten klarat av att 

röra sig mot en skola för folket. Genom att följa elevhälsoteam på ett flertal 

skolor under en längre tid och kartlägga hur urvalet för stödåtgärder avgränsas, 

samt vilken diskurs och begreppsbildning som ligger till grund för detta 

förfarande, visar de att det innebär en svårighet att avgöra när individer, för att 

uppnå bättre resultat i skolan ska få extra stöd. Sättet på vilket detta 

kommuniceras och vilka kriterier som används för att resonera och fattar beslut 

menar författarna påverkas av konstruktionen av eleven och sammanhanget. 

Hjörne och Säljö ger i sin studie fokus åt den språkliga konstruktionen av 

elever i behov av särskilt stöd. De låter sin studie bottna i de allra första 
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svenska utbildningsreformerna och argumenten för att uppdelningen i parallella 

skolor som folkskola, elementarskola och läroverk skulle ersättas av en 

gemensam folkskola för alla. De har härlett olika tidsepoker till den just då 

dominerande diskursen för skolan enligt följande: psykologisk/medicinsk 

diskurs under tidigt 1900-tal, pedagogisk/medicinsk diskurs från 1930-talet, 

psykologisk/social diskurs från 1960-talet eller biomedicinsk diskurs från 

1990-talet och framåt.  

 

Hjörne och Säljö (2008) exemplifierar med begrepp om elever som ställdes 

mot varandra såsom ”normala” och ”friska” barn som kunde ”smittas” av 

”abnorma” och vanartiga”. I sin studie visar de tabeller för dessa kategorier, 

begrepp och nyckelbegrepp både för tiden för skolans barndom men även för 

nutida kategoriseringar vilka utförs av elevhälsoteam och andra liknande 

grupper som hanterar elevhälsa. Olika klassificeringsverktyg, som exempelvis 

Binets intelligenstest fick enligt Hjörne och Säljö stor inverkan på sorteringen 

av skolelever. Varianter på detta test användes för att avgöra skolmognad, 

begåvning och för att avgöra vilka åtgärder som skulle användas för elever som 

inte uppfyllde den förväntade normen. Med referens till Foucaults studier av 

utanförskap och särskiljande mönster kan även dagens neuropsykiatriska 

diagnoser ses som en faktor som i skolan bidrar till särskiljande åtgärder. Hur 

dessa passar in i Foucaults teori är relevant för den nutida 

exkluderingsdiskussionen och specialpedagogiken. 

 

3.8 Nyckelbegrepp  
 
Vid en sammanvägning av den historiska bakgrundslitteraturen utifrån famför 

allt Hadenius, (2008) och Möller (2004), framträder begrepp som kan 

känneteckna de politiska strömningarna under de behandlade tidsepokerna i 

studien. Vid tiden för utbildningsplanen från 1919 präglades politiken av 

parlamentarism, demokrati och folkfostran, -exempel på begrepp som 

diskursivt framstår som särskilt betydelsefulla för denna studies språkliga 

konstruktioner. Vid 1955 års plan var däremot välfärd och medansvar centrala 

politiska strävansmål, under perioden då LGR 80 skrevs framstod likvärdighet 

och jämlikhet som prioriterade politiska mål, medan det under början av 2000-

talet har varit mätbar kvalitet och marknad som utgjort centrala begrepp i 

politiken. Dessa diskursiva begrepp kan sägas vara nyckelbegrepp för de 

politiska diskurserna i studien, medan de utbildnings-politiska inriktningarna 

vilka bland annat beskrivits av Lindensjö och Lundgren (1986; 2000), 

Lundgren (2006), och Elowsson (1995), men även av Dysthe (2003) 

kännetecknas av begrepp som uttrycks genom exempelvis planen från 1919; 

naturvetenskap, klassificering och modernism, och ligger till grund för den 

pedagogiska grundsyn som sedan influerades av politiken. De nyckelbegrepp 
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för utbildning och kunskapssyn som på samma sätt framträder för planen från 

1955 är; behaviorism, utifrån teorier av Pavlov och Skinner, och från tiden för 

LGR 80; kognitivism och konstruktivism utifrån Piaget. För LGR 11 utgörs de 

utbildningspolitiska nyckelbegreppen av; valfrihet, individualitet och inter-

nationellt jämförbara resultat. De diskursiva nyckelbegreppen som betecknar 

synen på elever i svårigheter har utifrån Hjörne och Säljö (2008), Börjesson 

och Palmblad (2003) samt Hallerstedt (2011) sammanfattats till psykiatrisk/ 

medicinsk diskurs för 1919 års utbildningsplan, psykologisk/pedagogisk dis-

kurs för planen från 1955, psykologisk/social diskurs för LGR 80 samt 

biomedicinsk diskurs för LGR 11. 

4 Metod  
 

Jag har genomfört en kritisk diskursanalys av läroplansdokument. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar att kritisk forskning fordrar minst tre olika slags teorier; 

"en hermeneutisk förståelse av språk och mening, en social teori om samhället som 

totalitet och en social teori om det omedvetna" (a.a., s.331). Diskursanalys är en 

metod som kan vara väl lämpad för att undersöka läroplanstexter i relation till 

historiska maktförhållanden. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att vi 

utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv skapar verkligheten tillsammans och 

gestaltar denna verklighet med språket. Texter uttrycker en bild av verkligheten, 

som speglar den diskurs som skapat dem. Vem som skriver, med vilket uppsåt och i 

vems eller vilkas intresse påverkar texterna. Skrivningar i de fyra läroplanerna, kan 

därför studeras i syfte att spegla tidsanda och individkonstruktioner. Dessa kan 

sedan utifrån sociala teorier relateras till politiska diskurser och skolpolitiska beslut. 

”Diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma sociala strukturer och 

processer utan speglar dem också”  (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.68).  

 

4.1  Metodval  
 

Jag har i denna studie analyserat skrivet material ur fyra publicerade läro- och 

undervisningsplaner. För att undersöka hur maktstrukturer kan påverka special-

pedagogiska förhållningssätt har jag valt metoden kritisk diskursanalys. För att 

få den diskursiva tolkningen och förankringen i den sociala teorin om 

samhällets totalitära inslag, är studien historiskt och politiskt relaterad.  

Foucault studerade under sin gärning mängder med litterära källor. Hans 

sociala teori om diskurser har influerat stora delar av samhällsvetenskapen 

(Fairclogh, 1992). Hans tillvägagångssätt i sin tidiga arkeologiska och sin 

senare genealogiska fas är en diskursteori där han strävat efter att hitta de 

regler som uppfattas som ”sanna” i en bestämd historisk epok, hans eget 
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specifika begrepp är diskursiv praktik, vilket Fairclough också benämner en av 

nivåerna i sitt analysverktyg som jag använder i studien. Till min hjälp har jag 

använt metoder utifrån Fairclough (1992) samt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) för att utföra en kritisk diskursanalys av texterna. Som verktyg används 

Faircloughs tredimensionella modell avseende: text, diskursiv praktik och 

social praktik (Fairclough 1992; Winther Jørgensen, Phillips, 2000).  

 

4.1.1. Urval av texter 
 

Texterna i analysen är de förekommande skrivningar där specialpedagogik 

beskrivs i respektive läro- och undervisningsplan. Undantag är två stycken ur 

1919 års undervisningsplan om ämnet Naturkunnighet som finns med av 

diskursiva orsaker. Ytterligare undantag beror på det faktum att 1955 års 

undervisningsplan innehåller ett relativt omfattande material om det 

specialpedagogiska området, som krävde en begränsning. Därför är, relaterat 

till de övriga planerna en motsvarande mängd text utvald utifrån dess 

skrivningar med konstruerande innehåll. Jag har valt att till stor del, i resultat 

och analysdelen frångå rekommendationen om citering för blockcitat när det 

gäller datamaterialet. Detta har jag bedömt som nödvändigt att göra oavsett 

ordmängden i styckena, utifrån materialets homogenitet och läsbarhet just i 

egenskap av sammanhållet corpus. Jag ville undvika att delar av materialet 

skulle framstå som kommentarer eller brödtext på grund av för liten ordmängd, 

utan valde istället utom för det sista avsnittet, att utforma corpus som 

blockcitat. 

Vid analysen av materialet har jag utgått från Faircloughs tredimensionella 

modell. Jag kommer att namnge varje läroplans respektive data enligt följande: 

Corpus (datamaterialet) analyseras utifrån tre olika strukturer med hjälp av 

specifika begrepp enligt nedan. Textmaterialet från 1919 års undervisningsplan 

benämns Corpus A. Materialet från 1955 års undervisningsplan benämns 

Corpus B, materialet från 1980 års läroplan benämns Corpus C och materialet 

från 2011 års läroplan benämns Corpus D. Varje Corpus analyseras utifrån de 

tre dimensionerna diskursiv praktik, text och social praktik. 

Studiens frågeställningar besvaras genom att diskursiv praktik behandlar hur 

maktpolitiska uttryck framstår i texterna, utifrån den teori som bildar grunden 

för studien, här Bourdieus och Foucaults idéer om staten som kontrollerande 

makt. Detta lägger även grunden till att undersöka frågeställningen, om hur 

äldre maktstrukturer kan begränsa det relationella målet för 

specialundervisning i LGR 11. I Social praktik analyseras frågan om hur 

planerna för de specialpedagogiska insatserna i skolan såg, och ser ut och 

relaterar detta till social teori. Här summeras även hur eleven konstrueras 

utifrån texternas formuleringar genom konstruerande begrepp, vilka även ur 



19 
 

denna synvinkel analyseras i avdelningen text. Den övergripande frågan om 

huruvida den nuvarande läroplanens relationella mål för specialpedagogiken 

begränsas av tidigare maktstrukturer, och hur det i förekommande fall kan 

utläsas, behandlas under diskursiv praktik D. 

 

4.2 Begrepp i den kritiska diskursanalysen  
 
Genom att tolka diskursiv praktik analyseras hur diskursen eventuellt 

samspelar med andra diskurser än den direkt analyserade. ”I do follow the 

same overall progression from (i) analysis of discourse practice (at a ’macro’ 

level) focusing upon the intertextuality and interdiscursivity of discourse 

samples” (Fairclough 1992, s. 231). Interdiskursivitet betecknar hur olika 

diskurser som förekommer parallellt påverkar varandra, under vilka 

omständigheter texten har tillkommit och hur detta kan utläsas. Intertextualitet 

betecknar hur andra dokument ur ett diskursivt närområde influerat textens 

utformning. Intertextuella kedjor avser hur texten kommuniceras: av vem, till 

vilka, och på vilket sätt detta sker.   

 

I elementet text undersöks texten på en mikronivå; ”(ii) Analysis of texts (plus 

’micro’ aspects of discourse samples)” (Fairclough 1992, s. 231). Vilka 

förhållanden kan utläsas mellan subjekt-objekt, de sociala relationerna utifrån 

språkliga konstruktioner, och hur självet genom detta gestaltas. Exempelvis de 

olika graderna av agency i satser och stycken, aktiv-passiv form och vad detta 

accentuerar i interaktionen mellan subjekt-objekt, nominalisering där ett verb 

omkonstrueras till substantiv och kan ersätta och ”passivisera” en hel 

meningsbyggnad för att fjärma subjektet från objektet. Modaliteten betecknar 

graden av affinitet (instämmande, sanning) i hur någonting uttrycks.  

 

Relationerna mellan den sociala praktiken och den diskursordning som den 

ingår i analyseras i analysnivån social praktik. ”(iii) Analysis of the social 

practice of which the discourse is a part” (Fairclough, 1992 s. 231). Hur 

strukturerna utifrån en sociologisk teori i praktiken tillämpas utifrån den 

diskurs som är rådande. Hur de berörda individerna i realiteten agerar och 

interagerar (Winther Jørgensen & Phillips 2000). De tre nivåerna enligt ovan 

kommer att tillämpas på respektive Corpus. Vid dessa analyser kommer varje 

nivå att betecknas på samma sätt som textmaterialet. Exempelvis kommer den 

diskursiva praktiken för Corpus A att betecknas Diskurspraktik A, texten för 

Text A och den sociala praktiken för Social praktik A. 
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4.3 Studiens trovärdighet och  tillförlitlighet  
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är diskursanalys kritisk genom att 

dess uppgift är att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av 

den sociala världen med dess sociala relationer som ofta innebär ojämlika 

makt-förhållanden. Metodens uppgift blir, eftersom ideologier uppfattas som 

inkonsistenta, att bidra till social förändring och mer jämlika maktförhållanden. 

Materialet i denna studie, både läroplanstexterna och teorilitteraturen, 

förekommer i analysens olika delar. Tillförlitligheten tillgodoses genom att 

analysens rådata finns bilagd till studien, och litteraturen finns hänvisad till 

tydliga källor. Dessa kan undersökas utifrån metodanvisningarna, eftersom det 

i den teoretiska ramen finns noga angivet, vad i materialet som analyseras. 

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att diskursanalys ofta intresserar sig för 

naturligt inträffade redogörelser eller för dokument. "När det gäller tolkningen 

fokuserar naturligtvis inte denna på entydiga mönster eller huvudtendenser. 

Nyanser, motsägelser och vagheter är också av intresse. Hur utsagor är 

organiserade, detaljer i dessa liksom vad som faktiskt sagts eller skrivits - ej 

idéer om vad som kan ha avsetts - tas på stort allvar" (a.a., s. 466). 

  

Diskursanalys enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000), betraktar sig inte 

som politiskt neutral (relaterat till objektivistisk samhällsvetenskap) utan gör 

anspråk på att utgöra ett kritiskt angreppssätt som blir engagerat i social 

förändring. Materialet har analyserats med hjälp av Faircloughs 

tredimensionella metod, där den sociala praktiken speglas mot social teori om 

maktstrukturer utifrån Bourdieu och Foucault. För att möjliggöra 

konsekvensgraden i studien återkommer de angivna forskningsfrågorna och 

syftet i studiens olika delar för att möjliggöra kontroll av att rätt saker 

undersöks. 

 

4.4 Etiska aspekter 
 

Eftersom denna studie är en dokumentanalys finns inga fysiska informanter 

vilka behövt informeras, samtycka till att uppgifter publiceras, eller vilkas 

identitet skulle behövt skyddas.     
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5 Resultat och analys 

5.1 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919  
 

Texterna där specialundervisningens tidiga uttryck ur 1919 års undervisnings-

plan förekommer, är i två fall utdrag ur undervisningsplanens allmänna del 

som behandlar organisationen av skolan och hjälpklasser. Två texter finns med 

ur den allmänna undervisningsplanen för att visa det interdiskursiva 

genomslaget för relevanta strömningar i samhället. Tre texter slutligen, är 

utdrag från den undervisningsplan för hjälpklasserna som tillkom som bilaga 

till den allmänna undervisningsplanen år 1943, och där de flesta elev-

konstruktionerna kan utläsas. 

"För hjälpklass må, utan hinder av bestämmelserna i förenämnda 

kungörelse den 31 okt. 1919 kunna tillämpas särskild för sådan 

klass avpassad läroplan, vilken dock ska vara av skolöverstyrelsen 

godkänd" (Sverige. 1919, s.3) 

 

Texterna som finns citerade i Corpus A är i tre fall utdrag ur undervisnings-

planens allmänna del, och tre är utdrag från den undervisningsplanen för 

hjälpklasserna som tillkom som bilaga 1943. där specialundervisningens 

förlaga: hjälpundervisning eller hjälpklasser nämns.  Diskursen utgörs av 

struktur för myndighetsutövning som utgår från kungen, se exempelvis A 1: 

Kunglig Maj:ts kungörelse den 29 juni 1921. Enligt den gällande författningen 

1919 och de följande 56 åren framåt, hade myndighetsdokumenten kungliga 

incitament (Hadenius 2008). I detta fall utgörs de intertextuella kedjorna av 

direkt vertikal kommunikation från myndigheten och ned till praktiken. 

Målgruppen är olika led i utbildningshierarkin såsom den kungliga 

skolöverstyrelsen, domkapitlet, folkskoleinspektörer och folkskollärare. Planen 

kommunicerades inom myndighetens organisation. 

 

”Upplysningar rörande reglementen och andra bestämmelser för 

skoldistrikten.  

Reglementet skall innehålla:  

a) bestämmelser angående skolväsendets allmänna anordning inom 

distriktet, såsom angående distriktets indelning i skolområden och 

skolrotar samt skolornas förläggning; olika slag av skolor 

(småskolor, folkskolor, mindre folkskolor och fortsättningsskolor); 

de olika skoltyper, efter vilka skolorna äro ordnande; skolornas 

indelning i klasser och parallellavdelningar; antalet lärjungar på 

varje lärare; undervisning i slöjd och hushållsgöromål, därest 

sådana förekommer; hjälpundervisning för svagt begåvade barn, 

där sådan är anordnad;” (Sverige. 1919, s.257).  
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Värt att notera i detta sammanhang är att undervisningsplanen var avsedd att 

fungera som ett reglemente för de enskilda kommunernas egna tillämpade 

läroplaner. Den ideologiska diskurs utifrån Faircloughs (1992) sociokognitiva 

processer kan utläsas ur kursplanens skrivningar för ämnet naturkunnighet, där 

samma stycke finns med i två olika skrivningar, dels från 1919 och dels från 

1942. I den första skrivningen framgår en fostransvilja i fråga om renlighet och 

farorna med exempelvis alkohol, medan detta i nästa skrivning ersatts med 

upplysning om ärftlighet och rashygien. Här kan interdiskursivt utläsas den 

inverkan folkrörelser, och då specifikt nykterhetsrörelsen haft på folkfostran 

(Hadenius, 2008). 

 

”Människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband 

därmed hälsolära upptagande det viktigaste om renlighet i 

allmänhet, hudens och munhålans vård, kläder, ljus, frisk luft, föda, 

kroppsrörelse, arbete, vila och sömn, om bostadens lämpliga 

beskaffenhet, utrymme och vård, om smitta med särskild hänsyn 

till tuberkulosen och andra vanliga smittsamma sjukdomar jämte 

skyddsåtgärder mot smitta, om njutningsmedlens faror för hälsan 

samt om första hjälpen vid olycksfall.” (Sverige. 1919, s.89) 

 

Den andra skrivningen som alltså gällde från 1942 och således ersatte det förra, 

visar en diskursiv förskjutning av fokus från folkhälsa avseende hygien i 

hemmen och nykterhet till moraliska och ärftligt rasrelaterade frågor: 

 

”Därjämte bör i största korthet redogöras för ärftligheten, varvid 

även rasbiologiska och rashygieniska spörsmål kunna beröras.” 

(Sverige. 1919, s. 263) 

 

Interdiskursivt och sociokognitivt kan influenser från nationella strömningar 

om rasrenhet och etnisk ”svenskhet” härledas (Möller, 2004). De stycken som 

är hämtade ur undervisningsplanen för hjälpklasserna visar på en 

psykologisk/medicinsk diskurs för eleverna i behov av stöd i skolan.  

Föremålen för själva undervisningen; eleverna, utgör språkligt och diskursivt 

passiva objekt, alltså ur Faircloughs (1992; s. 64) tolkningsram betecknas 

själven här av en identitetsroll. Begreppet barnen varvas med lärjungarna, 

båda förekommer ofta i bestämd form, och som mottagare för en under-

visningsåtgärd: 

 

 ”Särskild hjälpklassavdelning må inrättas, om vid skola eller 

skolenhet de psykiskt efterblivna lärljungarnas antal vid läsårets 

början uppgår till minst 10.” (Provisorisk normalundervisningsplan 

för Folkskolans hjälpklasser, s. 3) 
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Meningsbyggnaden är delvis ett språkligt tidsdokument genom sin inledande 

bisats med hög affinitet. Den mildras dock något av ”må” som innebär ett 

mellanting mellan bör och skall:  

 

"För hjälpklass må utan hinder av bestämmelserna i förevarande 

kungörelse den 31 oktober 1919, kunna tillämpas särskild för sådan 

klass avpassad läroplan, vilken dock skall vara av skolöverstyrelsen 

godkänd” (Sverige. 1919, s. 264).  

 

För hjälpklass må… alltså att för hjälpklasser bör/skall undervisning kunna 

genomföras utifrån en speciell lokalt utarbetad, (-min anm.) läroplan som dock 

måste vara godkänd av skolöverstyrelsen (A1), innan den kan tillämpas. Även i 

A 5; ”Särskild hjälpklassavdelning må inrättas, om vid skola eller skolenhet de 

psykiskt efterblivna lärljungarnas antal vid läsårets början uppgår till minst 10” 

förekommer denna formulering. Transiviteten karaktäriseras av passiva 

agenter, vilket kan få följden att handlingar ser ut att ske objektivt, istället för 

som resultat av ett beslut som fattas av en individ utifrån en avvägning. Den i 

svenska språket tidigare vanligt förekommande modusformen av verb; 

konditionalis; 

"så att de t.ex. ej känna någon skillnad på smakliga och osmakliga 

ämnen eller t.o.m. kunna njuta av för andra motbjudande lukt och 

smakförnimmelser" (Provisorisk normalundervisningsplan för 

Folkskolans hjälpklasser s. 31). 

-tillämpas konsekvent i texterna, i meningen;  ”må//kunna tillämpas” , eller i 

det följande stycket; ”de olika skoltyper , efter vilka skolorna äro ordnande”. 

Retoriskt ger denna form en högtidlig ton som förutom det reella innehållet 

även kan fungera som ett maktbudskap. För det andra stycket i corpus, är en 

intressant skrivning om hjälpundervisning den mening som lyder: 

”bestämmelser angående skolväsendets allmänna anordning inom distriktet 

[…]därest sådana förekommer; hjälpundervisning för svagt begåvade barn, där 

sådan är anordnad” (Sverige. s. 257). Här konstrueras barnet i behov av särskilt 

stöd, av ”hjälpundervisning” som svagt begåvat. Senare benämns de som 

psykiskt efterblivna (Provisorisk normalundervisningsplan för Folkskolans 

hjälpklasser, s. 4; 29-31), behäftade med defekter, abnormiteter eller nervös 

störning (a.a., s. 29-31). Det finns ingen agent som ”anordnar” (Sverige. s. 

257) undervisningen av eleverna, eller uttar; ”Till hjälpklass bör uttagas…” 

(Provisorisk normalundervisningsplan för Folkskolans hjälpklasser, s.4) eller 

tillämpar någon specifik typ av undervisning, utan de hamnar i hjälpklassen för 

att detta underförstått är en tillräcklig åtgärd, baserad på ”de upplysningar om 

barnet, som erhållits vid företagen läkarundersökning och intelligens-

undersökning” (a.a., s. 4). Genom att skrivningen från s. 257 ur Under-
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visningsplan för rikets folkskolor 1919, ingår i en uppräkning av olika 

förutsättningar som avser reglementen för skoldistrikten kan utläsas, bland 

andra faktum som att man delar in skolor i klasser, fördelar ett specifikt antal 

elever per lärare, också det självklara att vissa av dessa elever också är ”svagt” 

begåvade.  

Ur konstruerande synvinkel kan utläsas att skrivningar om skolan bygger på att 

den är organiserad utifrån myndighetsutövarens vilja nedåt genom de olika 

hierarkiska nivåerna. Den sociala praktiken kommuniceras i deskriptiv och 

påbjudande form och utgör en detaljstyrning av skolans organisation och 

ämnenas innehåll. På samma sätt som i undervisningsplanens allmänna del, där 

kommer direkt efter de inledande bestämmelserna och timplaner för olika typer 

av skolorganisationer, räknas kursplanerna för respektive former upp en efter 

en. De påbud som skolan har att följa finns ordnade och detaljerat uppradade i 

fråga om form och innehåll vad avser stoff. Foucault (1975/1987) framhåller 

tidsscheman som ett kontrollinstrument: "[...] det är något mer än en kollektiv, 

obligatorisk rytm som påtvingas utifrån; det är ett 'program'; det bestämmer hur 

själva handlingen skall utformas; det kontrollerar dess förlopp och dess olika 

faser inifrån" (a.a., 1972, 1983, s. 153). Det finns i den allmänna delen inga 

didaktiska rekommendationer om hur detta stoff ska komma eleverna till del, 

vilka metoder som bör användas, förhållningssätt eller liknande. I 

undervisningsplanen för hjälpklasser finns däremot en del exempel på hur 

undervisningen bör läggas upp för att bli så fördelaktig som möjligt.  

 

”Till hjälpklass bör uttagas barn som utan att vara sinnesslöa visa 

sådan psykisk efterblivenhet att de ej i nämnvärd grad kunna draga 

nytta av vanlig skolundervisning inom folkskolans ram […] För 

ernående av största möjliga objektivitet vid bedömandet av den 

psykiska efterblivenheten och dess underlag tages vederbörlig 

hänsyn till de upplysningar om barnet, som erhållits vid företagen 

läkarundersökning och intelligensundersökning” (A6; Provisorisk 

normalundervisningsplan för Folkskolans hjälpklasser, s. 4) 

 

 

Den psykologisk/medicinska diskursen påverkade hanteringen av stödbehov i 

skolan. Foucault (1972, 1983, s. 286) beskriver hur positivistisk naturvetenskap och 

medicin blir ett verktyg för att bemästra normavvikelse: "en struktur som bildar ett 

mikrokosmos där de stora massiva strukturerna i det borgerliga samhället och dess 

värden symboliseras: sambandet familj-barn, runt temat den faderliga auktoriteten; 

sambandet fel-bestraffning, runt temat den omedelbara rättvisan; sambandet 

galenskap-oordning kring temat social och moralisk ordning". I anvisningarna för 

uttagning till hjälpklass fastslås att intelligenstest och läkarundersökning ska ligga 

till grund för "diagnosen" som berättigar till studier i hjälpklass. 
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”Därvid bör läraren söka vinna klarhet över varje barns speciella 

defekter och deras planmässiga behandling. […] Därtill kommer att 

hos de intellektuellt efterblivna emellanåt föreligga vissa 

abnormiteter med avseende på lukt- och smaksinnet, så att de t.ex. 

ej känna någon skillnad på smakliga och osmakliga ämnen eller 

t.o.m. kunna njuta av för andra motbjudande lukt och 

smakförnimmelser. […] Denna verksamhetsform har visat sig 

synnerligen lämplig för de okoncentrerade, ofta med nervösa 

störningar behäftade hjälpklassbarnen” (Provisorisk normal-

undervisningsplan för Folkskolans hjälpklasser, s. 29-31). 

 

Kategoriseringar såsom psykiskt efterbliven, svagt begåvad, intellektuellt 

efterbliven, defekt eller abnorm härrör från den medicinska vokabulären 

tillsammans med nervös störning, som syftar på en psykologiskt relaterad diagnos 

(Hjörne & Säljö, 2008; Börjesson & Palmblad, 2003). Problem i skolan härleds 

genom dessa kategoriseringar till problemorsaker som finns inom eleven själv, 

således utifrån ett kategoriskt förhållningssätt.  

 

5.2 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955 
 
I 1955 års undervisningsplans allmänna del finns riktlinjer för specialunder- 

visning. Ett eget avsnitt om hjälpundervisning, hjälpklasser och specialklasser 

har skrivits in i den allmänna undervisningsplanen. Genom denna plan fick 

specialundervisningen för första gången ett lagstadgat erkännande (Elowsson, 

1995). 

 
”Vid bedömandet av elevernas förmåga och vilja att följa 

undervisningen bör stor försiktighet iakttas. Brister härutinnan 

kan bero på fysiska defekter, svag begåvning, psykiska 

störningar med nedsatt förmåga av koncentration och 

effektivitet i arbetet eller på för lärjungarna mindre väl avvägda 

arbetsuppgifter” (Kungl. Skolöverstyrelsen 1955, s. 10). 

 
De interdiskursiva inslagen i texterna ovan återfinns både i mötet mellan 

skoldiskursen med organisatoriska element som gäller klasser, timplaner och 

kursplaner med innehåll och myndighetsdiskursen med passivt formulerade 

anmodanden: ”[…]för ernående av största möjliga objektivitet vid bedömandet 

av utvecklingshämningen och dess underlag tas vederbörlig hänsyn till de 

upplysningar om eleven som erhållits vid företagen psykologisk undersökning 

och läkarundersökning” (a.a., s. 231). Interdiskursiviteten manifesteras också 

intertextuellt genom relaterandet till kategoriseringar avseende special-

pedagogiska tillämpningar som hänvisar till medicinsk eller psykologisk diskurs 
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(Hjörne & Säljö, 2008; Börjesson & Palmblad, 2003). Genom att andra diskurser 

än den pedagogiska fått bidra med ”sina begrepp” blir intertextualiteten tydlig. 

  

”Till hjälpklass bör uttas elever som på grund av intellektuell 

utvecklingshämning ej kan följa den vanliga undervisningen 

men dock kan tillgodogöra sig för dem avpassad särskild 

undervisning inom folkskolans ram" (Kungl. Skolöverstyrelsen 

1955, s. 231). 

 

Denna undervisningsplan bottnar både ur 1940 års skolutredning och 1946 års 

skolkommission. Dessa utredningar har sannolikt influerat både den 

manifesterade intertextualiteten och koherensen, genom de tidstypiska 

ideologiska prioriteringarna, genom de rådande diskurserna avseende synen på 

och konstruktionen av eleven, och eleven i behov av särskilt stöd.  

 

"Överflyttningen bör, därest lärjungen redan erhållit 

skolundervisning, grundas dels på erfarenheterna från denna 

undervisning, dels på övriga förhandenvarande omständigheter 

av psykisk och fysisk natur. För ernående av största möjliga 

objektivitet vid bedömandet av utvecklingshämningen och dess 

underlag tas vederbörlig hänsyn till de upplysningar om eleven 

som erhållits vid företagen psykologisk undersökning och 

läkarundersökning” (a.a., s. 231). 

 

Med tanke på att även utredningsresultaten från 1936 års skolkommission tagits 

med i dessa förberedelser har dessa sannolikt också influerat 1955 års 

utbildningsplan. Som nämndes utifrån diskursiv praktik har texterna från 1955 

en anstrykning av myndighetsspråk. Transiviteten karaktäriseras här av passiva 

agenter, vilket kan få följden att handlingar ser ut att ske som utifrån en naturlag 

eller en högre vilja, istället för ett övervägt beslut av en person. ”Till hjälpklass 

bör uttas elever som på grund av intellektuell utvecklingshämning[…]” (Kungl. 

Skolöverstyrelsen 1955, s. 231). Det finns ingen agent som ”utför uttagandet” av 

eleverna, utan de hamnar tillsynes i hjälpklassen för att det måste vara så.  

 

”Då somliga lärjungar som hänvisas till hjälpklass är överdrivet 

livliga och okritiskt pratsamma, under det att andra är tröga, 

inbundna och tystlåtna, bör, särskilt vid de språkliga övningarna, 

lärarens handledning inte vara lika för alla lärjungarna. Barn av 

den förra typen bör sålunda så småningom vänjas vid eftertanke 

och självkritik, under det att de senare på alla sätt bör 

uppmuntras att tala, så att deras språkliga hämningar därigenom 

kan övervinnas” (Kungl. Skolöverstyrelsen 1955, s. 247). 
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Vidare avståndsmarkering sker genom nominalisering, där substantivet ersätter 

agenten ”Överflyttningen bör, […]grundas…” Myndighetstonen understryks av 

en hög affinitet. I satsen: ”Då somliga lärjungar som hänvisas till hjälpklass är 

överdrivet livliga och okritiskt pratsamma, under det att andra är tröga, 

inbundna och tystlåtna, bör, särskilt vid de språkliga övningarna, lärarens 

handledning inte vara lika för alla lärjungarna” (a.a., s.247), markerar de 

fetmarkerade verben är en hög affinitetsnivå, medan de kursiverade bör inte och 

det indefinita pronomenet somliga till viss del drar ned affinitetsgraden. 

Konstruktionen av eleven i behov av särskilt stöd är kategorisk individrelaterad, 

(Fairclough, 1992). Det finns en hel del värderingar som används för att utföra 

och belägga kategoriseringen. ”Då de intellektuellt svagt utrustade eleverna ofta 

lättare vinner resultat genom manuellt arbete än genom att syssla med 

intellektuella uppgifter” (Kungl. Skolöverstyrelsen 1955, s.233). Och vidare; 

överdrivet livliga, okritiskt pratsamma, är tröga, inbundna och tystlåtna, fysiska 

defekter, svag begåvning, psykiska störningar.  

 

”Då de intellektuellt svagt utrustade eleverna ofta lättare vinner 

resultat genom manuellt arbete än genom att syssla med 

intellektuella uppgifter och då påtagliga resultat är ägnade att 

skapa arbetsglädje och verka uppfostrande, bör slöjd och annat 

manuellt arbete ha större utrymme i hjälpklasser än i vanliga 

folkskoleklasser” (a.a., s. 233). 

 

Eleverna i behov av stöd objektifieras; ”Barn av den förra typen” (Kungl. 

Skolöverstyrelsen 1955, s. 247 uttrycker nästan en avhumanisering, ett 

materiellt förhållningssätt liknande årsmodell på en bil eller olika sorters 

maskiner. En skillnad diskursivt språkligt är att det något mildare begreppet 

intellektuell utvecklingshämning, nu ersätter psykiskt efterbliven från 1919. 

Genom denna plan var specialundervisningen för första gången reglerad i 

undervisningsplanen. Riktlinjer för särskild hjälpundervisning, och 

specifikationer för specialklasser beskrevs (med elevkonstruktioner). Det 

kunde vara observationsklass för barn med psykiska särdrag, läsklass för barn i 

läs och skrivsvårigheter, hörselklass för hörselsvaga barn, friluftsklass för barn 

som haft tuberkulos eller hälsoklass för allmänt klena barn (m.fl.).  

Foucault (1972, 1983) problematiserade den ökande samhällskontrollens 

tillväxt av disciplinära organisationer som tillerkändes allt större makt. Han 

ansåg att ökande juridisk makt till sjukvården, psykologin, skolan, social-

hjälpen och det "sociala arbetet" övertog en allt större del av makten att 

kontrollera, bestraffa och belöna. I en anda av att väga in sociala skillnader och 

visa förståelse för individers olika situationer balanseras vågen, till att i andra 
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sammanhang stigmatisera elever som kategoriserats som klena, tröga och 

överdrivet livliga. Förståelse för individuella skillnader berodde på individuella 

brister, men med anmodan till läraren att ändå utifrån kursplanen anpassa 

undervisningen utifrån olikheterna.  

”Även de intellektuellt svagt rustade eleverna har behov av att 

känna, att de har framgång i skolarbetet, och de bör därför få 

uppgifter som de kan bemästra” (a.a., s. 11). 

 

Ansvaret för en lyckad undervisning vilade på läraren och en orsak till 

svårigheter kunde vara: ”för lärjungarna mindre väl avvägda arbetsuppgifter” 

(Kungl. Skolöverstyrelsen 1955, s.10). Medicinsk och psykologisk diskurs 

kom till uttryck genom att härledningen av skolproblem tillskrevs 

individuella orsaker som ”fysiska defekter, svag begåvning eller psykiska 

störningar” (a.a., s.10). Konstruktionen av eleven i behov av särskilt stöd var 

också här individrelaterad, (Fairclough, 1992). Även genom att 

förfaringssättet vid uttagning till hjälpklass liknar konsultationer vid sjukdom, 

dvs "fel på/i den individuella kroppen"; "För ernående av största möjliga 

objektivitet vid bedömandet av utvecklingshämningen och dess underlag tas 

vederbörlig hänsyn till de upplysningar om eleven som erhållits vid företagen 

psykologisk undersökning och läkarundersökning” (Kungl. Skolöverstyrelsen 

1955, s.231).  

 

5.3 Läroplan för grundskolan 1980, LGR 80 
 
I denna läroplan utgjorde idén om jämlikhet och likvärdighet utgångsläget för 

hur man skulle se på elever och undervisning (Englund & Quennerstedt, 2014). 

Den sociala aspekten på samhället och på elevers förutsättningar jämte det 

kollektiva samarbetet stod i fokus, och en ny organisation utifrån arbetsenheter 

och ökat lokalt ansvar präglade planen.  

”Ett särskilt ansvar har skolan för elever med svårigheter och för 

barn och ungdom som tillhör olika minoriteter. Skolan kan därför 

inte ge alla lika mycket hjälp. Den måste speciellt och i samverkan 

med andra stödja dem som av olika anledningar har särskilda 

svårigheter” (LGR 80,  Mål och riktlinjer, s.14).  

 
Det faktum att denna läroplan föregicks av SIA-utredningen, där med- 

bestämmande och större lyhördhet för olika elevers förutsättningar stod i fokus 

återspeglas i diskurspraktiken (Lindensjö & Lundgren 1986). Härigenom kan 

utläsas att de intertextuella kedjorna löper dels parallellt nedåt i hierarkin, från 

huvudmannen ned till praktiken, dels horisontellt genom bredden av ideologisk 
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grund inom flera myndigheters politiskt grundade uppdrag. Det skrivs fram som 

skolans ansvar att motverka att elever får svårigheter.  

 

”Skolan skall söka motverka att elever får svårigheter i 

skolarbetet. Den måste därför utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt 

och sin organisation så, att den smidigt kan anpassa sig till olika 

elevers individualitet” (LGR 80,  Mål och riktlinjer,  s. 52). 

 

Ur koherent perspektiv är LGR 80 avsedd att läsas av praktikerna, av lärarna, 

men även av föräldrarna, eftersom alla enligt den rådande diskursen samverkar, 

alla är subjekt. LGR 80 har en heterogen och därför lättillgänglig utformning. 

Enligt läroplanen ska möjligheterna att arbeta för att motverka svårigheter 

resursmässigt fördelas rättvist utifrån respektive skolas behov.  

 

"Det åligger skolstyrelsen att på basis av en ingående kännedom 

om varje rektorsområdes arbetsmiljö och elevernas förut-

sättningar fördela förstärkningsresursen och de kommunala 

insatserna så att skolor, som har ett svårare utgångsläge får 

större personella resurser”. (LGR 80,  Mål och riktlinjer,  s. 53) 

 

Områden med större sociala problem skall i skolan exempelvis ha fler personella 

resurser. I det diskursiva sammanhanget där i detta fall skolsvårigheterna 

dessutom relateras till det ”sociala sammanhanget” görs i själva läroplanen en 

diskursiv analys. Eftersom det ”åligger skolstyrelsen att på basis av en ingående 

kännedom om varje rektorsområdes arbetsmiljö och elevernas förutsättningar 

fördela förstärkningsresursen och de kommunala insatserna” (LGR 80,  Mål och 

riktlinjer, s.53) tillskrivs de kommunala beslutsfattarna ett stort ansvar för en 

rättvis fördelning, vilket visar att jämlikhetstänkandet som diskursiv praktik har 

influerat denna läroplan, utifrån behovet av särskilt stöd.  

Intressant ur detta perspektiv är att i inledningen skolans vardag till komm-

entarmaterialet för LGR 80; Hjälp till elever med svårigheter; skrivs att skolan 

styrs av två system, ett pedagogiskt och ett administrativt som ibland kommer i 

konflikt med varandra när nya arbetssätt och arbetsformer prövas. Diskursivt 

krockar de två texterna ur kommentarmaterialet Hjälp till elever med 

svårigheter, med varandra. I den första hävdas att man lämnat den kategoriska 

tiden bakom sig när man skriver att ”Tidigare har skolan omfattat en syn där 

elevens svårigheter i första hand ansågs bero på brister hos individen själv” (a.a., 

s.12), men några sidor senare i samma kommentarmaterial kategoriseras elever i 

behov av särskild undervisningsgrupp utifrån personliga egenskaper. Diskursivt 

har man inte lämnat kategoriseringen, även om det är en önskvärd ambition att 

göra det. 
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I samtliga av dessa texter kan utläsas att ansvaret vilar på skolan och dess 

huvudmän för att tillgodose elever i behov av stöd. Skolan ska inte bara 

motverka att elever får svårigheter, den ska dessutom smidigt kunna anpassa sig 

till elevers individualitet. Skolan beskrivs här som en agent, vilken aktivt kan 

påverka elevers svårigheter. Genom begreppet skolsvårigheter har nomi-

nalisering av verbet genomförts. I detta fall får nominaliseringen effekten att 

”svårigheten” fjärmas från eleven till att i stället framträda som kontextuell. För 

att skolans insatser (skolan utgör subjektet) för elever med svårigheter (eleverna 

är objekten) skall bli effektiva måste skolan så långt möjligt (så långt möjligt 

uttrycker en låg affinitetsnivå) utnyttja specialpedagogiska metoder. I 

skrivningen om skolans insatser finns en personlig agency som språkligt 

uttrycker närvaro, dock en hypotetisk sådan eftersom skolan i egenskap av 

myndighet är svår att relatera personligt till. Dessutom kan formuleringen så 

långt möjligt utgöra en brasklapp om att det inte säkert går att räkna med att 

detta görs. ”LGR 80 uttrycker alltså en förändrad syn på elevers svårigheter och 

markerar skolans ansvar för alla elever” (Skolöverstyrelsen. 1982, s. 12). Här 

manifesteras i dokumentet en stor diskursiv förändring. Man exemplifierar med 

att problem i skolan bör relateras till flera olika nivåer: 

 

”LGR 80 uttrycker alltså en förändrad syn på elevers svårigheter 

och markerar skolans ansvar för alla elever. Tidigare har skolan 

omfattat en syn där elevens svårigheter i första hand ansågs bero 

på brister hos individen själv.[…] Enligt läroplanen finns 

orsaker till elevernas svårigheter på olika nivåer. Skolan måste 

arbeta med problemen på alla nivåer, som individproblem, sam-

arbetsproblem, problem i skolans organisation och samhälls-

problem. Som en konsekvens av detta vidgas perspektivet på 

skolsvårigheter.” (Skolöverstyrelsen. 1982, s. 12) 

 

”Skolan måste arbeta med problemen på alla nivåer, som individproblem, 

samarbetsproblem, problem i skolans organisation och samhällsproblem. Som en 

konsekvens av detta vidgas perspektivet på skolsvårigheter.” (Skolöverstyrelsen. 

1982, s.12) Dock är det värt att notera att denna diskurs hänvisar till LGR 80, 

och inte till den svenska skolan. I kommentarmaterialet Hjälp till elever med 

svårigheter har den tidigare avsvurna kategoriseringen återuppstått: 

”Gemensamt för dessa elever är deras svårigheter i kontakten 

med andra människor. De är ofta avskärmade och ängsliga. 

Deras utveckling kan vara mycket ojämn, varför skolan måste 

ha möjligheter att flexibelt anpassa undervisning och behandling 

efter varje barns behov. De är ofta mycket splittrade och 

okoncentrerade. En del av dem är avskärmade från omgiv-

ningen, några talar dåligt eller inte alls, s k autistiska barn. 

Många är okontrollerat impulsiva, oroliga och har ett tvångs-
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mässigt beteende. En de av dem är normalbegåvade eller väl-

begåvade men ger ett obegåvat intryck eftersom de inte förmår 

utnyttja sin kapacitet. I gruppsammanhang har de svårt att göra 

sig gällande, många klarar inte närheten och gemenskapen i en 

grupp utan blir oroliga” (Skolöverstyrelsen. 1982, s. 31). 

 

”Gemensamt för dessa elever är deras svårigheter i kontakten med andra 

människor". Här är de åsyftade eleverna synnerligen påtagliga objekt, med lika 

påtagliga egenskaper som därför är lätta att kategorisera. Språkligt kan 

problemförskjutningen från individen till organisationen få konsekvensen att det 

ospecifika subjektet "skolan" som ansvarig, kan innebära en anonymisering, som 

eventuellt kan få konsekvensen att problem lämnas utan åtgärder. Utifrån att den 

diskursiva praktiken utgörs av ett socialt perspektiv på orsaker till svårigheter, 

framgår den sociala aspekten på olika förutsättningar att lyckas i skolan i de 

olika texterna ur LGR 80. 

”Skolsvårigheter har samband med den sociala situation, i 

vilken skolan och eleven befinner sig" (LGR 80, Mål och 

riktlinjer, s. 53). 

 

Man slår fast att att skolan måste utforma innehåll, arbetssätt och organisation 

för att smidigt kunna anpassa sig till olika elever och att dessutom de 

specialpedagogiskt utbildade lärarna som arbetslagsmedlemmar, bör delta i 

arbetsenheternas planering av hjälp till elever med svårigheter, samt 

utformningen av åtgärdsprogram, föräldrakontakter och undervisning.  

 

”För att skolans insatser för elever med svårigheter skall bli 

effektiva måste skolan så långt möjligt utnyttja 

specialpedagogiska metoder. De specialpedagogiskt utbildade 

lärarnas insatser får därför inte låsas enbart till någon speciell 

organisationsform, t.ex. särskild undervisningsgrupp och sär-

skild undervisning. De specialpedagogiskt utbildade lärarna bör 

också delta i arbetsenheternas planering av hjälp till elever med 

olika svårigheter, i utformningen av olika åtgärdsprogram, i 

föräldrakontakter och i undervisningen som medlemmar i 

arbetslaget” (LGR 80, Mål och riktlinjer, s. 56) 

 

Det kan vara så att undervisningen ska planeras gemensamt, men bedrivas 

individuellt, eller så ska den gemensamma planeringen resultera i en gemensam 

eller specialpedagogiskt grundad form. Det går inte att utläsa direkt ur texten 

exakt hur det ska gå till. Eftersom det ”åligger skolstyrelsen att på basis av en 

ingående kännedom om varje rektorsområdes arbetsmiljö och elevernas 

förutsättningar fördela förstärkningsresursen och de kommunala insatserna” 
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(LGR 80, Mål och riktlinjer, s.53) förlitar man sig på en rättvis fördelning av 

resurserna. Områden som är hårdare belastade bör enligt detta få mer resurser. 

Den sociala praktiken innebär en numerär förstärkning. En social praktik som 

följd av detta är att samverkan inom de arbetsenheter som genom LGR 80 skulle 

få ett större planeringsansvar även fått ökade resurser för att möta de svårare 

kraven i utsatta områden. Värt att notera är det faktum att eleverna trots de 

sociala förklaringsmodellerna diskursivt fortfarande är behäftade med sin 

respektive problematik, ”elever med särskilda behov”. Detta framgår också av 

formuleringen: ”Skolan måste arbeta med problemen på alla nivåer, som 

individproblem, samarbetsproblem, problem i skolans organisation och 

samhällsproblem” (a.a., s.12). Det existerar alltså enligt detta individproblem, 

något som kan sägas vara ett kategoriskt benämnande. I praktiken finns en risk 

att den goda ambitionen med att förskjuta problemorsaker i skolan från 

individen till organisationen få konsekvensen att det inte framgår vem som bär 

ansvaret för att genomföra de specialpedagogiska och socialt kompenserande 

åtgärder som rekommenderas, eller på vilket sätt detta ska göras för att garantera 

elevers rätt till jämlik undervisning.  

 

5.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, LGR 11 
 
En samlad läroplan med övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och 

kunskapskrav. Tyngdpunkten ligger på tydlighet och utvärderingsbara mål 

”Läraren ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt 

stöd” (LGR 11, Skolans värdegrund och uppdrag, en likvärdig utbildning s.16).  

Koherensen representeras här av dels ett ideologiskt manifesterat svar på frågan 

om tydlighet och målrelatering, dels på en vertikal kommunikation, nedåt till de 

kommunala eller av friskolor anställda lärarna vilka kan se läroplanen som en 

manual för sin praktik. Utifrån Foucaults (1975, 1987) maktstudier kan 

kortfattad instrumentell information relateras till ett maktdirektiv: 

 

”Den skall se till att denna sociala makts verkningar uppnår ett 

maximum av intensitet och en så stor utbredning som möjligt 

utan bakslag och utan luckor; slutligen skall den förblinda 

denna maktens 'ekonomiska' ökning och avkastningen från de 

inrättningar inom vilka de utövas (antingen de är pedagogiska, 

militära, industriella eller medicinska), kort sagt öka på en 

gång  fogligheten hos alla systemets beståndsdelar och deras 

nytta” (Foucault, 1975, 1987; s.219). 
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Diskursivt kan texterna ur LGR 11 relateras till den stora ideologiska förändring 

som samtidigt äger rum i den nationella politiken. ”Samspelet mellan stat och 

marknader förändras och mellan kollektiva lösningar och individuella. För 

skolan innebär kanske förändringarna att skolan, som vi nu känner den, håller på 

att förändras” (Lundgren, 2006; s.69). Detta är ett implicit antagande men 

relevant utifrån Faircloughs (1992) hänvisning till de sociokognitiva processer 

till vilket ett myndighetsdokument är relaterat. 

 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

utbildningen aldrig utformas lika för alla” (LGR 11, s.8).  

Formuleringen Det finns olika vägar att nå målet kan upplevas som platt.  

Motsatsen: ”det finns en enda väg att nå målet” är otänkbar i denna kontext, och 

påståendet blir därför en plattityd. Transiviteten är passiv; hänsyn ska tas, vem 

som ska ta hänsyn eller på vilket sätt framgår inte. 

 ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av 

stöd” (LGR 11, s.14). Alla som arbetar i skolan ska lämnar ingen tvekan om att 

ett påbud föreligger, att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 

stöd. Varför eleverna ska uppmärksammas och stödjas eller på vilket sätt, 

framgår inte.  

 

Uttrycket Läraren ska är lika påbjudande som; alla som arbetar i skolan ska, 

men mjukas något upp i det följande: i samarbetet särskilt uppmärksamma. 

Dock är det något vagt vad det innebär, förutom detta uppmärksammande som 

ska genomföras. Den sociala praktik som kommuniceras i läroplanen är en 

deskriptiv och uppfordrande, och utgör således en detaljstyrning av skolans 

organisation och ämnenas innehåll. Att man på något sätt ska uppmärksamma 

elever i behov av särskilt stöd framgår. Men ur de korta punkterna kan man inte 

utläsa någon konkret diskursiv riktning, vare sig om tillvägagångssätt eller 

förhållningssätt. Särskilt i delen övergripande mål och riktlinjer framstår de 

kortfattade punkterna som en komihåg-lista av sammanfogade komponenter. 

Text och språk används inte till att formulera förhållningssätt och den sociala 

praktiken går därför fri från etiska ställningstaganden för elever i behov av 

särskilt stöd. Elevens rättighet till att delta i skolans undervisning på sina egna 

villkor trots funktionsnedsättning eller annan avvikelse är frånvarande som 

social praktik utifrån texten. Utanför de citerade styckena, i kursplanerna finns i 

läroplanen en instrumentell styrning genom kunskapskrav.  

 

”Det kan förekomma att en elev för närvarande når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, men uppvisar andra 
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svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven 

längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel 

handla om en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial 

problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 

koncentrationssvårigheter, samt upprepad eller långvarig 

frånvaro. Även i dessa fall kan eleven vara i behov av särskilt 

stöd.” (Skolverket 2014, s.12) 

 

Här finns konstruktion av elevers beteende, men inte deras egenskaper. 

Begreppen psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala 

samspelet, koncentrations-svårigheter, samt upprepad eller långvarig frånvaro 

antyder ett avståndstagande till skolans miljö och förutsättningar. Bourdieu 

(1994) menade att anledningen till en sådan ovilja att inlemma sig i skolans 

regelsystem har sin grund i den utestängande hierarki som intelligenskriteriet (se 

ovan 3.1) utgör. ”Deras enda möjlighet att försvara sin hotade identitet är därför 

att brutalt bryta med skolans ordning och samhällsordningen” (a.a., s.42)  

 

Figur 1: Konstruerande begrepp i respektive läroplan 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
 

Jag har som tidigare förklarats, valt att i resultat och analysdelen till stor del 

frångå rekommendationen om citering för blockcitat när det gäller 

datamaterialet. Detta har jag bedömt som nödvändigt att göra oavsett 

ordmängden i styckena, utifrån materialets homogenitet och läsbarhet just i 

egenskap av sammanhållet corpus. De tidiga undervisningsplanernas allmänna 

delar, från 1919 och 1955 och de två läroplanerna från 1980 och 2011 skiljer 

sig åt en del i utformningen. Detta har fått följden att ambitionen att analysera 

motsvarande stycken i respektive plan inte fullt ut har gått att genomföra.  

När det gäller denna studies äldsta undervisningsplan som utfärdades 1919, 

finns ingen inledning eller något avsnitt som berör mål och riktlinjer, (ett 

diskursivt faktum i sig). Omedelbart efter Gustaf Vs kungörelser redogörs 

istället, tim- och kursplanerna samt scheman, vilka finns i ett flertal varianter 

och utföranden på detaljnivå. I de tre övriga utbildnings- och läroplanerna går 

det emellertid lättare att göra direkta jämförelser utifrån dispositionen av 

planerna. Denna studie omfattar av utrymmesskäl huvudsakligen 

undervisnings- och läroplanernas allmänna delar, samt för tre av planerna, även 

tilläggsmaterial som studerats. Begreppet undervisningsplan betecknar samma 

sak som läroplan men gällde för folkskolan. När grundskolan infördes i Sverige 

ändrades benämningen till läroplan. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Jämförelser av kvantiteter och disposition 
 

Vid en jämförelse av omfattningen av text i alla läroplanernas allmänna delar 

syns en skillnad i omfattningen av text som berör barn i behov av särskilt stöd. 

Vad gäller det diskursiva omfånget på de allmänna delarna i dessa planer, finns 

det större likheter diskursivt och utrymmesmässigt mellan 1955 års 

undervisningsplan och LGR 80, där särskilt stöd får mest utrymme. Samt 

mellan 1919 års undervisningsplan och LGR 11, när det gäller ytterst få och 

dessutom korta omnämnanden. Förutom den diskursivt viktiga distinktionen att 

i LGR 80 kategoriseras eleverna som barn med särskilda behov jämfört med 

LGR 11 där man i relationell anda förändrat uttrycket till formuleringen barn i 

behov av särskilt stöd, anslås i LGR 80 ett specifikt kapitel på sex sidor till 

detta.  
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I LGR 11 finns endast tre stycken där elever i behov av särskilt stöd omnämns. 

Stycken där särskilt stöd och hjälpundervisning förekommer i läroplanernas 

allmänna delar: Den allmänna delen i 1919 års undervisningsplan har tre 

stycken om 30, 67 och 31 ord, (varav två ersätter varandra genom olika 

utgåvor), där specialpedagogiska insatser finns beskrivna endast i bisatser som 

gäller uppräkningar av olika skolformer. Att hjälpklass förekom förstår man 

endast genom att begreppet omnämns, även om den faktiskt inte beskrivs. I 

1955 års undervisningsplans allmänna del finns ett stycke om 53 ord i planens 

inledning där riktlinjer för hjälpklass nämns, samt två stycken om 44 och 47 

ord i kapitlet Allmänna anvisningar rörande Folkskolans verksamhet. Ett eget 

avsnitt som omfattar trettiotre sidor om hjälpklasser och specialundervisning 

har skrivits in i den allmänna undervisningsplanen, och genom denna plan fick 

nu specialundervisningen ett lagstadgat erkännande (Elowsson, 1995).  I 

avsnittet om specialundervisning fanns anvisningar om urval och 

tillvägagångssätt, timplaner och kursplaner för hjälpklasser.   

 

I LGR 80s allmänna del förekommer specialundervisning i ett stycke på s. 14 

om 44 ord, samt i ett eget kapitel om sex sidor. Förutom formuleringarna i 

läroplanens allmänna del finns till LGR 80 ett 38-sidigt kommentarmaterial; 

Hjälp till elever med svårigheter. Kommentarmaterialet innehåller olika kapitel 

med rekommendationer om organisation och arbetssätt för arbetet med elever i 

svårigheter, samt beskrivningar av alternativa organisatoriska möjligheter som 

anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp.  

 

LGR 11 har tre korta ”punkter” om specialundervisning, på s. 8 om 43 ord, 

s.14 om 14 ord och på s.16 om 12 ord. Dessutom finns ett komplement till 

LGR 11: Skolverkets allmänna råd; Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram (SKOLFS 2014:40). I de allmänna råden definieras 

de olika formerna av specialpedagogiskt stöd; extra anpassningar och särskilt 

stöd, samt specificeras när och hur åtgärdsprogram ska skrivas. Det finns 

figurer med arbetsmodeller för förfarandet och arbetsgången för stödinsatser, 

dokumentation och överklagande. Beskrivningarna knyts till de relaterade 

paragraferna i skollagen samt de riksdagspropositioner som ligger till grund för 

dessa. Den juridiska aspekten på ansvaret för förfaringssättens korrekthet ser 

jag som det mest framgående ur de allmänna råden. 
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Figur 2: Kvantiteter och disposition 
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6.2.2 Sammanfattning av läroplanerna 
 

Specialpedagogiska insatser omskrivs alltså ytterst sparsamt i 1919 års 

undervisningsplan. Den behandlar i huvudsak administrativa och 

organisatoriska delar av skolan. Frånvaron av specifikationer om hjälpklasser 

och hjälpundervisning utgör förvisso ett diskursivt faktum, genom att hantering 

av normavvikelse inte närmare beskrivs utan endast konstateras. Planen 

kompletterades 1943 med en provisorisk undervisningsplan för Hjälpklasserna, 

där individuella svårigheter eller kännetecken som skulle ligga till grund för 

uttagning till hjälpklasserna beskrivs tillsammans med kursplaner. 

Utgångsläget för synen på eleven ter sig individorienterad, utifrån rätten till 

undervisning för alla barn. 

 I timplanerna från 1919 års undervisningsplan anges den tidsstruktur som ska 

råda för skolan. Här slås fast att en undervisningstimme bör omfatta 45 minuter 

och ska ligga två och två med 10 till 15 minuters rast emellan (Kungl. 

Skolöverstyrelsen, 1919).  Schemat var så att säga redan lagt i timplanen med 

dispositionsmallar för de årskurser som undervisas simultant, hur ”tysta 

övningar” försiggick parallellt med ”omedelbar undervisning” var redan 

fastslaget i styrdokumentet. Denna schemastruktur vågar jag påstå fortfarande 

är vanligt förekommande i Sverige nu på 2000-talet även om den inte är 

reglerad, utan finns kvar som ett upprepat mönster. 

Den läroplan där konstruktioner av elever förekommer mest frekvent är 

utifrån denna studie undervisningsplanen från 1955. Konkreta beskrivningar 

av elevers beteenden och tillkortakommanden samt förklaringar till detta 

skrivs i denna plan ut utan omsvep men utifrån ett sammanhang som ska 
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begripliggöras. Olika avvikelser, och även dess tänkta orsaker finns 

presenterade rakt och deskriptivt. I denna plan var specialundervisningen för 

första gången reglerad i undervisningsplanen. Här fanns riktlinjer för särskild 

hjälpundervisning för skolor där elevantalet inte är tillräckligt stort för att 

fylla en hel hjälpklass, och specifikationer för övriga specialklasser.  Det 

finns en diskursiv skillnad mellan 1955 års undervisningsplan gentemot den 

tidigare planen från 1919 som delvis beror på politikernas småningom 

erhållna lärdomar från andra världskriget. ”Folkskolan har till uppgift att 

meddela en allmän medborgerlig bildning, att medverka till en harmonisk 

utveckling av de ungas individuella anlag och att i samverkan med hemmen 

fostra de unga till självständiga och ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar” (Skolöverstyrelsen, 1955).  Utgångsläget för synen på 

eleven i undervisningsplanen från 1955 var individorienterad, men med 

samma möjligheter för alla barn. 

 

I ett stycke, finns en formulering som antyder att elever bör få uppgifter som 

de kan ”bemästra” för att känna att de lyckas i skolan. I denna formulering 

finns ett frö till det som utifrån LGR11, och rekommendationerna ur de 

allmänna råden för specialpedagogik kallas för anpassning av 

studiesituationen. När det gäller LGR 80 är det intressant (relaterat till LGR 

11) att notera att eftersom det ”åligger skolstyrelsen att på basis av en 

ingående kännedom om varje rektorsområdes arbetsmiljö och elevernas 

förutsättningar fördela förstärkningsresursen och de kommunala insatserna” 

(LGR 80,  Mål och riktlinjer, s.53), tillskrivs de kommunala beslutsfattarna 

ett stort ansvar för en rättvis fördelning. Denna formulering är intressant med 

tanke på att skolan här var statlig och genomförandet skedde genom den 

statliga förstärkningsresursen, förutom de kommunala medel som utgick från 

staten men var öronmärkta för skolan. Utgångsläget för synen på eleven i 

LGR 80 ter sig kollektivistisk; att samma förutsättningar skulle gälla för alla 

elever.  

 

En intressant diskursiv jämförelse mellan undervisningsplanen från 1955 och 

LGR 80 är ”specialklassen” relaterat till den ”särskilda undervisnings-

gruppen”, vilket kan vara en strukturell kvarleva från det sorterande 

perspektivets praktik. Att när eleven avviker tillräckligt mycket från normen 

måste denne ändå sorteras ut. En paradox utgör det faktum att i samma 

kommentarmaterial till LGR 80, påstås att genom LGR 80 har den tid lämnats 

där elevers svårigheter hänfördes till brister hos individen själv, men i ett 

senare kapitel rakt upp och ned beskriver avvikande beteenden hos ”vissa 

elever” som särskiljs till särskilda undervisningsgrupper. Ytterligare 

jämförelser mellan LGR 80 och LGR 11 är tydligt diskursiva. Det påstås i 

LGR 11 inte att det är sociala orsaker som ligger bakom elevers skiftande 
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förmåga att lyckas i skolan vilket görs i LGR 80. Trots prepositions-

förändringen av begreppet 'barn i behov' kan diskursivt erfaras att 

jämlikhetssynen förändrats mot ett mer individkategorisk perspektiv i 

förhållande till LGR 80, vilken kom till under en tidsperiod med 

gemensamma politiska ambitioner att minska sociala skillnader i samhället. 

Utgångsläget för elevsynen i LGR 11 framstår som individorienterad med 

samma kravnivå för alla. I LGR 11 finns en reaktiv tendens, genom likheten 

med kursplanerna i undervisningsplanen från 1919, skillnaden är att där inte 

finns specificerade kunskapskrav.  

 

Den kortfattade stilen i LGR 11 är påtaglig. De första styckena, hämtade ur 

värdegrund och uppdrag har texter skrivna i prosa, men är ändå ytterst 

stringenta. De korta texterna är utifrån ambitionen att göra LGR 11 tydlig 

avseende mål och kunskapskrav begripliga. Det kan dock finnas en risk med att 

använda ett språk som nästan saknar sambandsord och adjektiv genom att det 

kan te sig stelt och svårbegripligt. När texten i hög grad koncentrerats riskerar 

man att förlora många betydelsebärande språkliga enheter. De övriga två 

exemplen ur mål och riktlinjer som är skrivna i punktform gör att de kan 

relateras till utvärderingsbar målformuleringstext, eller kortfattad arbets-

beskrivning. Det är i alla fall så kortfattat att det genom texten blir svårt att 

förmedla en känsla och därigenom förståelse. Tilläggspublikationen om 

specialpedagogiskt stöd till LGR 11; Arbete med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram, är väldigt instrumentell jämfört med LGR 80s Hjälp 

till elever med svårigheter; som inriktar sig mer på det praktiska arbetet i 

skolan vilket kan vara ett tecken tecken på den diskursiva förskjutning som 

Lundgren (2006) påpekar: ”Det synes som om en ny utbildningskod formas, 

som har ett starkt reaktivt drag. Det är genom kontroll som utbildningen 

alltmer uppfattas kunna styras” (Lundgren 2006, s. 69). 

 

6.2.3 Tidsanda och diskursiva tendenser 
 
Psykologisk/Medicinsk diskurs för eleven i behov av stöd i skolan  

Utbildning av elever i svårigheter, med socioekonomisk problematik eller 

funktionsnedsättningar bedrevs sedan länge vid speciella anstalter, ofta med 

specifik inriktning. I de fall eleverna bedömdes klara av att gå i den allmänna 

skolan benämndes specialundervisningen minimikurs, en primitiv form av 

integrering, vilken om elevunderlaget så tillät även kunde bedrivas segregerat i 

form av hjälpklass (Elowsson, 1995). Det sätt på viket uttagning av avvikande 

elever till minimikurser, hjälpklasser eller anstalter skedde instrumentellt 

utifrån kategoriska klassificeringar beskriver Börjesson och Palmblad (2003) 
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och Hjörne och Säljö (2008) i sina studier.  Klassifikationerna tillskrevs 

individen/ eleven som svagheter, med begrepp som hämtas från medicinsk och 

psykiatrisk diskurs. Tankegångarna om rasrenhet visar direkt inflytande i 

tankemönstren genom formuleringen i ämnet naturkunnighet. Idéer som ur ett 

kategoriserande perspektiv ville dela in befolkningen i bättre och sämre 

representationer av det svenska folket som etnisk grupp (Börjesson & Palmblad 

2003; Kjellman, 2013). Avvikande elever testades genom bl.a. intelligenstester 

(Hjörne & Säljö, 2008), rorschachtester (Börjesson & Palmblad 2003) och 

tillskrevs dessutom egenskaper såsom exempelvis, psykiskt efterbliven 

(Elowsson, 1995), neurotisk, labil, debil, psykopat etc. (Börjesson & Palmblad 

2003; Hjörne & Säljö 2008). 

 

Psykologisk/pedagogisk diskurs i skolan 

Den pedagogiska grundsynen utgjordes av behavioristiska idéer om att 

kunskap är objektiv och kvantitativ, utifrån bl.a. Skinner (Dysthe, 2003). 

Elever i svårigheter placerades i hjälpundervisning, specialklasser eller särskild 

specialundervisning (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1955). Uttagning av avvikande 

elever skedde till respektive segregerade undervisningsgrupper vilka nu också 

fanns reglerade i undervisningsplanen: hjälpklass, observationsklass, läsklass, 

hörselklass, synsvagklass, friluftsklass och hälsoklass. Fortfarande användes 

kategoriska klassificeringar för att avgöra vilka elever som skulle tas ut till 

dessa; "undersökningen ska vara såväl psykologisk-pedagogisk som 

medicinsk" (a.a.; s.263) vilka alltjämt tillskrevs individen som svagheter. Nu 

hämtades klassificeringarna företrädesvis från medicinsk och psyklogisk 

diskurs (Börjesson & Palmblad, 2003; Hjörne & Säljö, 2008). Istället för 

intelligenstest gjordes nu en psykologisk utredning. Begreppet psykisk 

efterbliven övergick vid denna tid istället till intellektuellt utvecklingshämmad 

(Elowsson, 1995). Man uppskattade elevens mognadsgrad som relaterades till 

en förväntad åldersadekvat utveckling för barn (Börjesson & Palmblad, 2003; 

Hjörne & Säljö, 2008). 

 

Psykologisk/social diskurs för eleven i skolan 

I LGR 80s allra första stycke uttrycks följande: ”Grundskolan är en del av 

samhället. Läroplanen speglar demokratins samhällssyn och människosyn: 

människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för 

att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina 

medmänniskors livsvillkor” (Skolöverstyrelsen 1980, s.13). Special-

pedagogiskt arbete skulle planeras i de nya arbetsenheterna. Orsaker till 

svårigheterna skulle sökas i sammanhanget runt eleven, och möta eleven 

utifrån detta och genom samverkan. Förklaringsgrunden till svårigheter 
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förutom de sociala aspekterna var den konstruktivistiska synen på individens 

mognad och utveckling utifrån Piaget. Kognitivismen som perspektiv på 

lärande influerade läroplanstankarna i västvärlden från 1970-talet och framåt 

(Dysthe, 2003). Särskiljande lösningar fanns kvar, för de fall när man menade 

att special-pedagogiskt stöd inom klassen inte förslog; särskild 

undervisningsgrupp, skoldaghem och anpassad studiegång (Skolöverstyrelsen, 

1980-1986). LGR 80s jämlikhetsanda varade fram till 1990-talet, och därefter 

skedde menar Lundgren (2006) en gradvis förändring av samhället som gjorde 

att det blev svårare att styra utbildningssystemet politiskt.   

 

 

Resultat och kvalitetssäkring, biomedicinsk diskurs för elever i svårigheter.  

I LGR 11 är diagnoser sparsamt beskrivna. Det man istället väljer att utgå ifrån 

i texterna är de beteenden och de svårigheter som diagnoser ger upphov till.  

För kunskapskraven som genom denna läroplan blev absoluta och i detalj 

beskrivna genom kursplanerna, syns däremot ett individorienterat synsätt, 

genom att enskilda prestationer på detaljnivå får stor betydelse. De absoluta 

kraven signalerar trots skrivningar om aktuell forskningsgrund för 

undervisningen en brist på acceptans för avvikelser i lärandets möjligheter. I 

Diagnosens Makt ger Hallerstedt (2006) perspektiv på de omfattande 

samhällsomvandlingarna i Sverige under slutet av 1900-talet. Hon visar en 

kritisk hållning till det biomedicinska paradigmet som hon menar verkar gå 

hand i hand med en individualistisk ideologi som även står för ”köp- och 

säljmentalitet” i offentlig verksamhet, nedskärningar i densamma och ett 

hårdare samhällsklimat i stort. När det gäller diskursen för synen på eleven 

menar Brante (Hallerstedt, 2006) att ett paradigmskifte ägde rum i svensk 

psykiatri mellan 1960- 1980-talet. Utifrån American Psyciatric Assosiations 

utgivna Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) kan 

utläsas hur sättet att beskriva diagnoser förändrats. Från att ha haft kriterier där 

psykiska svårigheter ansågs vara grundläggande orsaker, såsom traumatiska 

händelser, motsättningar eller bortträngningar från barndomen ändrade 

kriterierna till biologiska (neurologiska) orsaker. Brante menar att diagnoser nu 

började definieras utifrån symptom, där det onormala står i kontrast till det 

normala. Han exemplifierar med diagnosen ADHD historia, som från 1960 

talets benämndes Hyperkinetisk reaktion, via ADD, till den nu ofta tillämpade 

ADHD som började användas 1987. Konsekvenser för eleven i behov av stöd 

enligt svensk skoldiskurs innebar enligt detta att skolproblematik åter blev 

individrelaterad. Andra kategoriseringar ur nuvarande diskurs i form av 

neuropsykiatriska diagnoser är dyslexi, språkstörning och Autismspektrum-

syndrom. 

 



42 
 

6.2.4 Sammanfattning av nyckelbegrepp 
 

De nyckelbegrepp som kännetecknar de politiska strömningarna under de 

studerade tidsepokerna i studien och de utbildningspolitiska inriktningarna, 

samt den pedagogiska grundsyn som influerades av politiken visas i figuren 

nedan. Dessutom de konstruerande begrepp som under olika perioder använts 

för att kategorisera elevers svårigheter i skolan och utifrån en 

specialpedagogisk kontext. 

 

Figur 3: Diskurser och nyckelbegrepp 
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Englund och Quennerstedt (2008) menar att läroplansdiskursen förändrades 

under 1990- och 2000-talet. I deras sammanställning av studier och artiklar om 

begreppet likvärdighet beskrivs hur implementation av anglosaxiska förlagor i 

läroplansskrivningar gjort att språkliga innebörder förskjutits delvis på grund 

av översättningsproblematik. Den språkliga överföringen har sin grund i det 

ökande inflytandet på svensk utbildningspolitik från internationell 

utbildningsdiskurs. De berör de engelska begreppen equality, equivalence och 

equity, vilka sinsemellan innebär olika innebörder, men så gott som konsekvent 

i svensk skrivning synkroniserats till att översättas till equivalence. Englund 

och Quennerstedt (2008) menar att resultatet av detta innebär att begreppet 

likvärdighet i svenska läroplanstexter förskjutits från att avse social rättvisa 

mot att istället beteckna likhet i standard. Med andra ord, har begreppet 

likvärdighet successivt ersattes med valfrihet (a.a). Från att i 

undervisningsplanen från 1955 och LGR 80 vilja bygga ansvar och utveckling 
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genom delaktighet och medbestämmande, bytte svensk skola riktning mot 

större auktoritet och kontroll.  

 

”Det är inte längre en nationell utbildningspolitik som styr det 

offentliga samtalet. Tänkandet om pedagogik och om syften och mål 

med utbildningspolitiken blir allt mer en del av en internationell 

diskurs. Denna förutsätter att nationella särdrag förminskas. Prov 

och mätningar blir internationellt neutrala. Därför sätts inte 

kunskaper i fokus utan kompetenser vilka kan jämföras över 

nationer. Det som går att mäta blir allt mer det som skall styra. 

Likvärdighetessträvan som ersätts av strävan mot valfrihet stärker 

också det individuella handlandet. Skillnader mellan olika 

utbildningspolitiska alternativ minskar. Genom tillskapandet av 

fristående privata skolor och genom decentraliseringen ökar antalet 

aktörer på realiseringsarenan. Den politiska styrningen blir allt 

svårare att forma i termer av gemensamma mål och innehåll. Att 

styra med prov och kontroll kan ske mer renodlat tekniskt.” 

(Lundgren, 2006; s. 69) 

 

Elever är enligt denna diskurs inte längre intressanta ur ett nationellt 

investeringsperspektiv på samma sätt som de var på femtiotalet (Liedmann 

2011). ”Det tidigare motivet att utbildning påverkar tillväxt finns kvar men 

förskjuts mot bakgrunden” (Lundgren, 2006; s. 69). I mediedebatten talades på 

1990-talet istället om ”tärande” element och sektorer i samhället (Södersten, 

1992), något som visar en svängande diskursordning.  

7 Slutsatser 
 

Hur var det nu med maktstrukturerna, finns de kvar och hindrar de special-

undervisningen enligt LGR 11 från att tillämpas fullt ut?  

 

Skolans styrning har precis som hela samhället influerats av den rådande 

tidsandan. Någon för alltid ordet i ett sammanhang. Någon har initiativet och 

genomslagskraften. För att tillämpa Bourdieus begrepp; någon besitter det 

kapital som ger inflytande, eller Foucault; någon utövar makt. Denna studies 

första läroplan kom till precis när svensk demokrati var nyfödd. Myndigheterna 

förvaltade samhällsinstitutionerna, men fortfarande hade kung Gustaf V viss 

makt, och han valde sina allierade bland politikerna. ”Parlamentarism och 

demokrati kom sent till Sverige.[…]Det fanns i Sverige en mäktig överklass 

som utgjordes av högre ämbetsmän, brukspatroner och industriägare. Dessa 

hade en stark ställning i första kammaren och utgjorde länge en återhållande 

kraft” (Hadenius, 2008; s. 45). Dessa representanter för den dåtida marknaden 
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ägde alltså en stor del av makten. Skolans olika hierarkiska led kommunicerade 

följaktligen denna diskursiva struktur.   

 

Via politisk styrning av en expanderande välfärdsapparat genom en nationell 

industriproduktion som möjliggjorde ökad skattefinansiering rörde sig Sverige 

från marknadsorientering till den blandekonomiska svenska modell som 

präglade både 1955 och 1980 års läroplansperioder. Efter denna ganska stabila 

välfärdsperiod har förutsättningarna som tidigare nämnts ändrats. Återigen har 

en politik med reducerade möjligheter till skattefinansiering av offentlig sektor 

och därför anpassad till marknaden fått övertaget. Marknadens kapital (för att 

använda Bourdieus begrepp) är genom detta inte endast ekonomiskt, utan även 

symboliskt och till viss del kulturellt. Det beror på vilken part som äger ordet i 

offentligheten och därigenom styr opinionen.  Detta märks idag bland annat på 

den tyngd som läggs vid exempelvis OECD och liknande ekonomiska 

organisationer, vilka haft stort inflytande på svensk utbildningspolitik genom 

bl.a. de uppmärksammade PISA-mätningarna.  Internationella testresultat 

tenderar genom detta att leda svensk skolutveckling i betydligt högre grad än 

aktuell pedagogisk forskning tillåts göra, TIMSS, PIRLS, ICCS och ESCL är 

andra internationella tester som Sverige deltar i (Skolverket, 2015). 

Testresultaten har fått konsekvenser i form av exempelvis Skolverkets 

fortbildningar som ”matematik-lyftet” och ”läslyftet” för lärare i den svenska 

grundskolan. 

 

Den viktiga frågan som jag vill återgå till är en av denna studies 

frågeställningar; Hur kan maktstrukturer påverka specialpedagogiska 

förhållningssätt? När internationella studier som testar smala enkelt mätbara 

kvantitativa kunskaper, blir vägledande för utbildningspolitiken tillämpas 

enligt min mening inte ett relationellt perspektiv på eleverna. Detta gynnar 

därför heller inte den specialpedagogiska undervisningen i skolan.  Den nu 

globaliserade världen har gjort att i stort sett samma politiska och 

utbildningspolitiska strömningar råder i hela västvärlden. Sverige har som 

tidigare nämnts influerats mycket av USA, Storbritannien och Kanada när det 

gäller utbildningsfrågor. Andy Hargreaves (2004) menar att vi lever i det 

postindustriella kunskapssamhället. Ett samhälle som präglas av tjänster, idéer 

och kommunikation (a.a.; s. 35). Problemet menar Hargreaves är att extrem-

varianter av kunskapsekonomin tar sig uttryck i marknadsfundamentalism, ett 

synsätt som blommade ut i full skala i slutet av 1900-talet i samband med 

finansbranschens framskjutna plats i samhällsekonomin (a.a.; s. 105).  

 

Denna syn på hela samhället som en marknad får konsekvenser som vi under 

de senaste decennierna sett prägla hela samhällsapparaten i form av 
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ekonomiskt slimmade högpresterande organisationer som genom konkurrens 

på marknaden ska ge det bästa urvalet. Makten är ur detta perspektiv just nu 

hos marknadens företrädare, internationella företag, såväl svenska som 

utländska. Skolan kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv sägas vara 

en indikator för att spegla och avläsa hur kulturella, sociala och politiska idéer 

tar sig uttryck och realiseras. I arbetet med att förbereda den senaste läroplanen 

handlade diskussionerna, till stor del framförda av förre utbildningsministern 

Jan Björklund om att återskapa en upplevd kvalitet som gått förlorad från 

skolans forna dagar. Björklund beskriver skolan han vill realisera bland annat 

med kvantitativa termer och betyg: "Betyg är viktiga för att utvärdera 

resultaten och fokusera på kunskap i skolan. Betyg ger information till 

föräldrarna. Och för eleverna innebär betyg att skolan blir lite mer på allvar och 

att eleverna pluggar mer. Och det är bra" (Björklund, 2010).  Den 

behavioristiska kunskapssynen var rådande under tidigare undervisningsplaner, 

och kännetecknas enligt Dysthe (2003) av synen på kunskap som kvantitativ, 

objektiv och delad. Att den läroplan som blev resultatet av Björklunds 

ambition, LGR 11, till så pass stor del liknar 1919 års undervisningsplan när 

det gäller exempelvis dispositionen och kursplanerna, skulle kunna vara en 

diskursiv struktur som återupplivats från en äldre auktoritär skola. En skola 

som fanns innan välfärden socialiserades och ekonomisk styrning av samhället 

blev möjlig.  Man kan, om de övergripande målen och värdegrunden undantas, 

hävda att den nyväckta läroplanen återuppstått i en än stringentare och 

kravmässigt hårdare form. Betyg i ordning och uppförande är idag ett seriöst 

önskemål från flera borgerliga partier. Elever är enligt den rådande diskursen 

inte längre intressanta ur ett nationellt investeringsperspektiv i samma grad 

som de var exempelvis på femtiotalet. Läroplanen LGR 11, innehåller många 

dubbeltydigheter. De absoluta kunskapskraven indikerar att alla måste prestera 

lika, trots att allas olikheter berörs i mål och riktlinjer. Jag får intrycket att 

kraven är skrivna i ett annat syfte, och av andra intressenter än de övergripande 

målen. En konsekvensanalys av skolans organisation och finansiering i 

förhållande till absoluta krav hade behövts med tanke på elever i behov av stöd, 

innan planen realiserades. 'Pysparagrafen', undantagsbestämmelsen i skollagen 

(Riksdagen, 2010): 10 kap. 21 §, för betygs-sättning kan exempelvis inte 

användas för kunskapskraven, bara för enskilda moment i en kurs, så därför 

blir vissa elever exkluderade ur en skola för alla.  

Slutligen innebär det en paradox att använda ett relationellt förhållningssätt och 

samtidigt tillämpa en biomedicinsk diskurs. Genom den biomedicinska 

diskursen förläggs problemen återigen till individernas kroppar, närmare 

bestämt hjärnan, vid de aktuella neuropsykiatriska diagnoserna. Då blir 

återigen ärftlighet betydelsefullt, vilket man kan relatera till äldre synsätt om 

goda och defekta exemplar av människan, och även till Foucaults (1972/1983) 

analyser av förhållningssätt mot lösdrivare och 'degenererade' individer som 
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avvikare från normen. Dels finns den ovilja mot avvikelse som Foucault så 

noga har undersökt, ända tillbaka till 1400-talet. Dels finns vår modernistiska 

men även sociala drivkraft att kategorisera för att förstå, och att inlemma alla i 

samma normkultur.  

 

8 Vidare forskning 

 

Denna studie omfattar av utrymmesskäl huvudsakligen undervisnings- och 

läroplanerna. En mer omfattande studie vore att vidare studera samtliga till 

styrdokumenten relaterade dokument, samt de utbildningspolitiska 

betänkanden och propositioner som legat till grund för dessa i syfte att se 

diskursiva mönster tydligare och mer detaljerat.  Att i högre grad få tillfälle att 

undersöka dokumenten som ligger till grund för reformerna som influerar 

skolan skulle ge ännu tydligare indikationer på diskursivitet och maktstrukturer 

som direkt går att sätta i samband med hinder eller intressekonflikter som 

inverkar på specialpedagogikens praktik. Det skulle också tillföra intressant 

information om hur den upplevda praktiken sett ut genom etnografiska studier 

med intervjuer av personer, eller analyser av pedagogers egna anteckningar för 

att jämföra deras tolkningar av styrdokumenten och påverkan av tidsandan. Nu 

är det dokumenten som talar. Som Inger Assarsson (2007) visat är 

styrdokumentens praktiska genomförande avseende specialundervisning och en 

skola för alla den svåraste nöten att knäcka. Därför vore det intressant och 

viktigt att fortsätta och fördjupa denna studie.  
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1, Corpus A 
Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, Svenska Bokförlaget  

 
A 1. Kunglig Maj:ts kungörelse den 29 juni 1921 (372):  

5. För hjälpklass må, utan hinder av bestämmelserna i förenämnda kungörelse 

den 31 okt. 1919 kunna tillämpas särskild för sådan klass avpassad läroplan, 

vilken dock ska vara av skolöverstyrelsen godkänd. * nytt moment tillkommer 

på s.264 (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, s.3)  

*nytt moment:  

5. För hjälpklass må utan hinder av bestämmelserna i förevarande kungörelse 

den 31 oktober 1919, kunna tillämpas särskild för sådan klass avpassad 

läroplan, vilken dock skall vara av skolöverstyrelsen godkänd. Provisorisk 

normalundervisnings- plan för folkskolans hjälpklasser, fastställd av Kungl. 

Skol- överstyrelsen den 26 mars 1943, är utgiven på Svenska Bokförlaget. Pris 

kr 1:75” (a.a.s. 264) (Se nedan; A 6-8, min anm.) 

 
A2. ”Upplysningar rörande reglementen och andra bestämmelser för 

skoldistrikten.  

Reglementet skall innehålla:  

a) bestämmelser angående skolväsendets allmänna anordning inom distriktet, 

såsom angående distriktets indelning i skolområden och skolrotar samt 

skolornas förläggning; olika slag av skolor (småskolor, folkskolor, mindre 

folkskolor och fortsättningsskolor); de olika skoltyper, efter vilka skolorna äro 

ordnande; skolornas indelning i klasser och parallellavdelningar; antalet 

lärjungar på varje lärare; undervisning i slöjd och hushållsgöromål, därest 

sådana förekommer; hjälpundervisning för svagt begåvade barn, där sådan är 

anordnad;” (Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, s.257).  

 

A3. ”angående undervisningsplan för rikets folkskolor fastställda kursplanerna, 

Naturkunnighet:  

 

”Människokroppens byggnad och livsförrättningar samt i samband därmed 

hälsolära upptagande det viktigaste om renlighet i allmänhet, hudens och 

munhålans vård, kläder, ljus, frisk luft, föda, kroppsrörelse, arbete, vila och 

sömn, om bostadens lämpliga beskaffenhet, utrymme och vård, om smitta med 

särskild hänsyn till tuberkulosen och andra vanliga smittsamma sjukdomar 

jämte skyddsåtgärder mot smitta, om njutningsmedlens faror för hälsan samt 

om första hjälpen vid olycksfall.” (a.a. s.89) 

 



 

A4. Ur Ändrad lydelse av de genom kungörelsen den 31 oktober 1919 (nr 880) 

angående undervisningsplan för rikets folkskolor fastställda kursplanerna, 

Naturkunnighet: (Giltig från 1942 min anm.) ”Därjämte bör i största korthet 

redogöras för ärftligheten, varvid även rasbiologiska och rashygieniska 

spörsmål kunna beröras.” (a.a. s.263) 

 

A5. Ur Provisorisk normalundervisningsplan för Folkskolans hjälpklasser. 

Hjälpklassens uppgift och anordning: ”Särskild hjälpklassavdelning må 

inrättas, om vid skola eller skolenhet de psykiskt efterblivna lärljungarnas antal 

vid läsårets början uppgår till minst 10.” (a.a., s.3) 

 

A6. Ur Provisorisk normalundervisningsplan för Folkskolans hjälpklasser. 

Allmänna riktlinjer för uttagning av barn till hjälpklass. ”Till hjälpklass bör 

uttagas barn som utan att vara sinnesslöa visa sådan psykisk efterblivenhet att 

de ej i nämnvärd grad kunna draga nytta av vanlig skolundervisning inom 

folkskolans ram […] För ernående av största möjliga objektivitet vid 

bedömandet av den psykiska efterblivenheten och dess underlag tages 

vederbörlig hänsyn till de upplysningar om barnet, som erhållits vid företagen 

läkarundersökning och intelligensundersökning” (a.a., s.4) 

 

A7. Ur Provisorisk normalundervisningsplan för Folkskolans hjälpklasser. 

Hembygdsundervisning med verksamhetsövningar. ”Därvid bör läraren söka 

vinna klarhet över varje barns speciella defekter och deras planmässiga 

behandling. […] Därtill kommer att hos de intellektuellt efterblivna emellanåt 

föreligga vissa abnormiteter med avseende på lukt- och smaksinnet, så att de 

t.ex. ej känna någon skillnad på smakliga och osmakliga ämnen eller t.o.m. 

kunna njuta av för andra motbjudande lukt och smakförnimmelser. […] Denna 

verksamhetsform har visat sig synnerligen lämplig för de okoncentrerade, ofta 

med nervösa störningar behäftade hjälpklassbarnen” (a.a., s.29-31). 

 

 
 

Bilaga 2, Corpus B 
Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955. Stockholm: Norstedt. 

 
B1. Ur Allmänna anvisningar; Skolan och eleverna: ”Vid bedömandet av 

elevernas förmåga och vilja att följa undervisningen bör stor försiktighet 

iakttas. Brister härutinnan kan bero på fysiska defekter, svag begåvning, 

psykiska störningar med nedsatt förmåga av koncentration och effektivitet i 

arbetet eller på för lärjungarna mindre väl avvägda arbetsuppgifter” (Kungl. 

Skolöverstyrelsen 1955, s.10). 

B2. Ur Allmänna anvisningar; Läraren: ”Även de intellektuellt svagt rustade 

eleverna har behov av att känna, att de har framgång i skolarbetet, och de bör 

därför få uppgifter som de kan bemästra”(a.a., 1955, s.11). 

B3. Ur Specialundervisning; Allmänna riktlinjer för uttagning av lärljungar till 

hjälpklass: ”1. Till hjälpklass bör uttas elever som på grund av intellektuell 



 

utvecklingshämning ej kan följa den vanliga undervisningen men dock kan 

tillgodogöra sig för dem avpassad särskild undervisning inom folkskolans ram. 

Överflyttningen bör, därest lärljungen redan erhållit skolundervisning, grundas 

dels på erfarenheterna från denna undervisning, dels på övriga 

förhandenvarande omständigheter av psykisk och fysisk natur. För ernående av 

största möjliga objektivitet vid bedömandet av utvecklingshämningen och dess 

underlag tas vederbörlig hänsyn till de upplysningar om eleven som erhållits 

vid företagen psykologisk undersökning och läkarundersökning” (a.a., 1955, 

s.231). 

B4. Ur Allmänna anvisningar för arbetet i hjälpklasser: ”8. Då de intellektuellt 

svagt utrustade eleverna ofta lättare vinner resultat genom manuellt arbete än 

genom att syssla med intellektuella uppgifter och då påtagliga resultat är 

ägnade att skapa arbetsglädje och verka uppfostrande, bör slöjd och annat 

manuellt arbete ha större utrymme i hjälpklasser än i vanliga folkskoleklasser” 

(a.a., 1955, s.233). 

B5. Ur anvisningar; Allmänna synpunkter; kursplan för Modersmålet för 

hjälpklasser: ”4. Då somliga lärljungar som hänvisas till hjälpklass är 

överdrivet livliga och okritiskt pratsamma, under det att andra är tröga, 

inbundna och tystlåtna, bör, särskilt vid de språkliga övningarna, lärarens 

handledning inte vara lika för alla lärjungarna. Barn av den förra typen bör 

sålunda så småningom vänjas vid eftertanke och självkritik, under det att de 

senare på alla sätt bör uppmuntras att tala, så att deras språkliga hämningar 

därigenom kan övervinnas” (a.a., 1955, s.247). 

 

Bilaga 3, Corpus C 
Läroplan för grundskolan: Lgr 80. LiberLäromedel/Utbildnings-förlaget. 

 
C 1. Ur ”likvärdig utbildning”  

”Ett särskilt ansvar har skolan för elever med svårigheter och för barn 

och ungdom som tillhör olika minoriteter. Skolan kan därför inte ge alla 

lika mycket hjälp. Den måste speciellt och i samverkan med andra stödja 

dem som av olika anledningar har särskilda svårigheter” (a.a. Mål och 

riktlinjer, s.14).  

C 2. Ur ”elever med särskilda behov; Svårigheter i skolan” 

”Skolan skall söka motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. Den 

måste därför utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin organisation så, 

att den smidigt kan anpassa sig till olika elevers individualitet” (a.a. Mål 

och riktlinjer, s.52). 

 

C 3. Ur ”elever med särskilda behov; Svårigheter i skolan” 

”Skolsvårigheter har samband med den sociala situation, i vilken skolan och 

eleven befinner sig. Det åligger skolstyrelsen att på basis av en ingående 

kännedom om varje rektorsområdes arbetsmiljö och elevernas förutsättningar 



 

fördela förstärkningsresursen och de kommunala insatserna så att skolor, som 

har ett svårare utgångsläge får större personella resurser”. (a.a. Mål och 

riktlinjer, s.53) 

C 4. Ur ”elever med särskilda behov; Specialpedagogiska metoder och 

samarbete” 

För att skolans insatser för elever med svårigheter skall bli effektiva måste 

skolan så långt möjligt utnyttja specialpedagogiska metoder. De 

specialpedagogiskt utbildade lärarnas insatser får därför inte låsas enbart till 

någon speciell organisationsform, t.ex. särskild undervisningsgrupp och 

särskild undervisning. De specialpedagogiskt utbildade lärarna bör också delta 

i arbetsenheternas planering av hjälp till elever med olika svårigheter, i 

utformningen av olika åtgärdsprogram, i föräldrakontakter och i 

undervisningen som medlemmar i arbetslaget. (a.a. Mål och riktlinjer, s.56) 

C 5. Ur SÖs kommentarmaterial Hjälp till elever med svårigheter;  

”LGR 80 uttrycker alltså en förändrad syn på elevers svårigheter och markerar 

skolans ansvar för alla elever. Tidigare har skolan omfattat en syn där elevens 

svårigheter i första hand ansågs bero på brister hos individen själv.[…] Enligt 

läroplanen finns orsaker till elevernas svårigheter på olika nivåer. Skolan måste 

arbeta med problemen på alla nivåer, som individproblem, samarbetsproblem, 

problem i skolans organisation och samhällsproblem. Som en konsekvens av 

detta vidgas perspektivet på skolsvårigheter.” (a.a., s.12) 

C 6. Ur SÖs kommentarmaterial ”Hjälp till elever med svårigheter”; om 

särskilda undervisningsgrupper:  

”Gemensamt för dessa elever är deras svårigheter i kontakten med andra 

människor. De är ofta avskärmade och ängsliga. Deras utveckling kan vara 

mycket ojämn, varför skolan måste ha möjligheter att flexibelt anpassa 

undervisning och behandling efter varje barns behov. De är ofta mycket 

splittrade och okoncentrerade. En del av dem är avskärmade från omgivningen, 

några talar dåligt eller inte alls, s k autistiska barn. Många är okontrollerat 

impulsiva, oroliga och har ett tvångsmässigt beteende. En de av dem är 

normalbegåvade eller välbegåvade men ger ett obegåvat intryck eftersom de 

inte förmår utnyttja sin kapacitet. I gruppsammanhang har de svårt att göra sig 

gällande, många klarar inte närheten och gemenskapen i en grupp utan blir 

oroliga.”(a.a., s.31) 

 

Bilaga 4, Corpus D 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket. 

 
D1. Ur ”skolans värdegrund och uppdrag, en likvärdig utbildning”: 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 



 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

utbildningen aldrig utformas lika för alla. (LGR 11. s.8) 

 

D2. Ur ”övergripande mål och riktlinjer, kunskaper” 

Alla som arbetar i skolan ska 

 uppmärksamma och stödja elever i behov av stöd. (a.a.s.14) 

 

D3. Ur ”övergripande mål och riktlinjer, övergång och samverkan” 

Läraren ska 

 i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

(a.a.s.16) 

 

D4. Ur ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” 

”Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås, men uppvisar andra svårigheter vilka gör att skolan av olika skäl 

bedömer att eleven längre fram under skoltiden kan få svårigheter att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan till exempel handla om en elev 

med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, 

svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter, samt upprepad 

eller långvarig frånvaro. Även i dessa fall kan eleven vara i behov av särskilt 

stöd.” (Skolverket 2014, s.12) 

 


