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Förord
Ett av syftena med rapportserien ”Vetenskap för profession” är att beskriva hur forskning och utbildning vid Högskolan i Borås bedrivs i nära
samarbete med det omgivande samhället. Detta arbetssätt fångas i högskolans devis som är detsamma som rapportseriens titel. I denna utgåva
presenterar Bengt Persson, verksam vid Institutionen för pedagogik, ett
utmärkt exempel på hur medarbetare inom lärarutbildningen är aktiva i
utformning och analys av de krav som finns på skolan. Denna kunskap
behövs om lärare – på alla nivåer inom skolväsendet – ska få de nödvändiga verktygen under tiden för deras utbildning vid högskolan.
Ett annat syfte med rapportserien är att sprida kunskap om högskolans forskning. Bengt Persson har lyckats presentera den komplexa frågeställningen rörande en inkluderande skola på ett sätt som är både tillgängligt och intressant för en bred läsekrets. Han beskriver styrkor och
svagheter med olika former för inkludering och presenterar politiska,
geografiska och historiska perspektiv. Han argumenterar för att nya politiska krav på utbildningssystemet, som Sverige har erfarit under de senaste åren, ska vara starkt baserade på vetenskaplig forskning. Vidare tar det
flera år för nya krav att verkställas i utbildningssystemet. Ansvariga bör
därför inte analysera effekterna av förändringar eller ändra en ny modell,
innan den har haft tid att påverka elevens inlärning.
Högskolan i Borås är ett av de svenska lärosäten som har lyckats bäst
med att erhålla rättigheter att erbjuda den nya lärarutbildningen. Utöver
detta är forskning inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet prioriterat vid högskolan. En viktig kvalitet är också att lärosätet representerar svensk lärarutbildning i EU-projektet Teacher Education for Inclusion. Högskolan kommer även i fortsättningen att ha en framträdande roll inom detta område som är centralt för utveckling av Sverige som en kunskapsnation.
Björn Brorström och Kim Bolton
Redaktörer
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Lärarutbildningens betydelse
för en inkluderande skola1
Inledning
Det svenska utbildningsväsendet genomgår när detta skrivs våren 2011
de mest omfattande förändringarna på decennier. Detta gäller inte bara
den högre utbildningen utan kanske i än högre grad grundskolan och
gymnasieskolan. Få konsekvensanalyser förefaller emellertid ha gjorts av
dessa långtgående reformer, genomförda under så kort tid att varje enskild reforms effekter blir i det närmaste omöjliga att urskilja. Samtidigt
finns en ”förändringströtthet” på skolans område liksom inom lärarutbildningen. Kanske var det detta som låg bakom uttalandet av 2008 års
lärarutbildningsutredare som vid presskonferensen i samband med överlämnandet av betänkandet En hållbar lärarutbildning till regeringen, hoppades att den nya lärarutbildningen skulle hålla i minst trettio år.
Syftet med den här artikeln är att sätta in den svenska lärarutbildningen i ett vidare utbildningspolitiskt sammanhang och relatera 2011 års
reform till samtidiga förändringar i främst grundskolan. Det innebär att
lärarutbildningens roll och funktion i skärningspunkten mellan å ena sidan demokratiskt fattade beslut om en sammanhållen, inkluderande skola och å andra sidan allt starkare krav på ökad kunskap för konkurrens på
en global marknad, kommer att analyseras och diskuteras. Särskilt kommer intresset att riktas mot den tilltagande marginaliseringen av barn och
ungdomar som av olika skäl har svårt att klara skolans krav och det ansvar lärarutbildningen har i det sammanhanget.
1

Innehållet i den här artikeln utvecklas vidare i Barow, Thomas (red.) (kommande)
Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur och Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (kommande) Inkludering för bildning.
Stockholm: Liber.
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Skolfrågor på den politiska agendan
När den borgerliga alliansen tog över regeringsmakten 2006 efter tolv års
socialdemokratiskt styre, var utbildningspolitiken ett område som var
högprioriterat. Ambitionsnivån var hög. Bland de förändringar som väntade var ny skollag, nya läro- och kursplaner för den obligatoriska skolan,
ny gymnasieskola, ny lärarutbildning och speciallärarutbildning, lärarlegitimation, ny rektorsutbildning, nya skolmyndigheter och förändringar i
den högre utbildningens styrning. Vid mandatperiodens slut kunde konstateras att regeringen lyckats i sina föresatser att förändra skolan i grunden och denna period kan jämställas med två tidigare perioder av reformer under senare tid, decentraliserings- och kommunaliseringsreformerna i början av 1990-talet och besluten om grundskolans införande i början av 1960-talet.
Vad var då skälen till denna reformiver? Den enskilt viktigaste faktorn kan med stor sannolikhet sökas i resultaten från de internationella
kunskapsmätningar som visade att Sverige inte längre var det föredöme
som var fallet tidigare. De sjunkande resultaten medförde en mediedebatt där svensk skola utmålades som kunskapsfientlig, stökig och ledd av
lärare och rektorer med bristfällig kompetens. Att både Danmark och
Norge uppvisade än sämre resultat var möjligen en tröst men att finska
elever var bland de bästa i världen var svårsmält. Sverige som kunskapsnation var i fara.
Riksdagsvalet 2010 blev historiskt i den bemärkelsen att skolfrågor
detta år sågs som allra viktigast vid val av parti. Enligt vallokalsundersökningen tyckte 54 procent av väljarna att just skolan betydde mest för
hur man skulle rösta vilket var en markant uppgång jämfört med tidigare
val (Dagens Nyheter 2010-09-19). Statsvetaren Maria Jarl kallar detta
”Björklundeffekten” och visar på skolfrågornas ökande betydelse under
de senaste 25 åren. Enligt Jarl tyckte endast 2–3 procent av väljarna att
skolfrågor var viktiga för val av parti under början av 1980-talet. Uppgången tillskriver hon förra skolborgarrådet i Stockholm, sedermera skoloch utbildningsministern i den borgerliga alliansregeringen, Jan Björklund (Dagens Nyheter 2009-06-27).
Redan under 1990-talet fick Björklund medialt genomslag för sina
förslag på förbättringar av kunskapsstandarden i Stockholms skolor.
Många av åtgärderna handlade om hårdare tag mot ogiltig frånvaro och
oacceptabelt uppförande. Men kritiker till den förda politiken pekade
också på att ett nytt intagningssystem till gymnasieskolan medfört ökad
segregering mellan innerstadsskolor och förortsskolor.
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Den målmedvetenhet med vilken Jan Björklund drev skolfrågorna i
Stockholm under sin period som skolborgarråd, har under hans tid som
skol- och utbildningsminister sedan 2006 fått nationellt genomslag. Profilklasser för grundskoleelever med särskild fallenhet för matematik och
naturvetenskap inrättades och intagningsprov för dessa klasser diskuterades trots att den dåvarande skollagen inte tillät ett sådant urvalsförfarande. I den nya skollagen ges dock möjlighet till s.k. färdighetsprov för
elever med särskild fallenhet för studier i estetiska ämnen redan i årskurs
sju.
En signal om att profil- och spetsutbildningar kan komma att ges
även inom andra områden än de estetiska ges i regeringens remisspromemoria om riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan
(U2010/4818S). Man skriver att:
Spetsutbildningen ska inriktas mot något eller några av följande
av grundskolans ämnen
– engelska
– matematik
– naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi
– samhällsorienterande ämnen: geografi, historia,
religionskunskap och samhällskunskap
– språkval.
(a.a. s. 3)

Regeringens promemoria utgör ett av flera exempel på en ambition om
en mer differentierad skola där inkludering2 som överordnad princip inte
har en särskilt framträdande position.

Från toppen till botten – Sverige som kunskapsnation
Under den borgerliga alliansregeringens första mandatperiod (2006–
2010) inleddes en genomgripande förändring av svensk utbildning som
rör hela utbildningsväsendet från förskola till högskola. Här är inte platsen för att ge en helhetlig bild av dessa reformer utan intresset kommer
att riktas mot frågor som behandlar dels rätten till likvärdig utbildning
2

Inkludering i det här sammanhanget definieras med stöd av den engelske utbildningssociologen Len Barton som skriver: ”Inclusive education is about responding to
diversity; it is about listening to unfamiliar voices, being open, empowering all members and about celebrating ’difference’ in dignified ways”. (Barton, 1997, s. 234).
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för alla barn och ungdomar, dels frågor som berör elever i olika slag av
skolrelaterade svårigheter. Särskilt kommer skolans kunskapsförmedlande roll att behandlas i relation till rollen som förmedlare av demokratiska
värden.
Som jag tidigare varit inne på var det viktigaste argumentet för en
genomgripande förändring av den svenska grund- och gymnasieskolan
de allt sämre resultaten på internationella kunskapsmätningar som PISA,
TIMMS och PIRLS3. Från att under 1970- och 1980-talen ha haft ryktet
som ett av de bästa skolsystemen i världen, börjar bilden förändras kring
1990. Det var då som ansvaret för skolan övergick från staten till kommunerna. Enkelt uttryckt skulle staten styra via skollag, skolformsförordningar, läroplaner och kursplaner medan själva genomförandet blev
kommunernas angelägenhet. Därutöver hade statsmakten bara ett styrinstrument kvar, nämligen lärarutbildningen vars examensmål var fastställda i högskoleförordningen. På mycket kort tid förvandlades den svenska
skolan från ett starkt centralstyrt regelsystem till ett lokalstyrt målsystem
med inledningsvis påtagligt svag statlig insyn och kontroll. Det var också
nu som den tillträdande statsministern Carl Bildt, i sin regeringsförklaring4 1991 myntade begreppet ”Europas bästa skola”:
Skol- och utbildningspolitiken inriktas på att stärka Sverige som
en kunskapsnation. Under 1990-talet skall vi skapa Europas bästa
skola. Alla ges rätt att fritt välja skola. De offentliga bidragen skall
i princip följa eleven.
En av skolans huvuduppgifter är att skapa respekt för och vidareutveckla demokratins principer om tolerans, samverkan och
likaberättigande. Skolan skall väcka respekt för sanning och rätt,
för människans egenvärde och för människolivets okränkbarhet.
Den personliga integriteten får inte kränkas.
Program kommer att utarbetas för att höja kvaliteten på skolans alla stadier.
(Sveriges riksdag, 1991)

Den nya skolan skulle bygga på tre principer. För det första skulle föräldrar och elever fritt få välja skola. Denna princip byggdes ut redan några
månader senare när riksdagen fattade beslut om rätt att etablera friståen3

PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PIRLS (Progress in Reading Literacy
Study)
4

Även om regeringsförklaring avges vid riksdagens årliga öppnande citeras här den
tillträdande statsministerns regeringsförklaring vid respektive mandatperiods början.
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de skolor med stöd av allmänna medel. Den andra principen handlade
om decentralisering. Den tidigare socialdemokratiske skolministern Göran Perssons påbörjade arbete med att överföra ansvaret till kommunerna fullföljdes. För det tredje betonades kvalitetshöjning. Sverige skulle i
framtiden vara bäst i Europa och vikten av en betoning på kunskap slogs
fast. Att man inte hade ambitionen att bli världens bästa utbildningsnation
var kanske lite märkligt.
Men Bildts regeringsförklaring är intressant även ur andra aspekter.
Även om Sverige som kunskapsnation lyfts fram är det den demokratiska
fostran som ägnas mest utrymme. Således betonas vikten av demokratiska principer som tolerans, samverkan, likaberättigande, sanning och rätt
liksom människovärde. Inte minst är dessa prioriteringar av intresse därför att det var först tre år senare som den s. k. Salamancadeklarationen5
lyfte upp dessa frågor tillsammans med inkluderingsprincipen på den globala utbildningsagendan.
Tre år senare hade den borgerliga regeringen ersatts av en socialdemokratisk med Ingvar Carlsson som regeringsbildare. Här betonas det
livslånga lärandet och värnandet om grundskolan som idé. Kunskap lyfts
här inte uttryckligen fram, däremot värdet av skolans kompensatoriska
funktion:
En god kvalitet i förskolan och skolan lägger grunden för ett livslångt lärande. En bra skola för alla förutsätter att resurser fördelas
efter elevernas olika behov. Därför kommer skolpengsystem att
avvecklas. Rätten att välja skola är självklar och måste kombineras
med ett stärkt föräldrainflytande. Det är samtidigt viktigt att behålla den sammanhållna skolan. Barnen får inte sorteras efter föräldrarnas ekonomiska och sociala förhållanden.
(Sveriges riksdag, 1994)

Betoningen på kunskap dyker upp igen i 1998 års regeringsdeklaration
men då främst i samband med lärarnas möjligheter till kompetensutveckling:
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation. Skolan utvecklas och
moderniseras. Lärarnas arbetssituation och möjligheter till utveckling skall förbättras. Kunskapslyftet, den kvalificerade yrkes-

5

Salamancadeklarationen, som antogs 1994, är en överenskommelse mellan ett
knappt hundratal länder om att elever i behov av särskilt stöd skall få en utbildning
tillsammans med andra barn i en inkluderande miljö.
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utbildningen och folkbildningen skall garantera en kunskapsbredd
av hög kvalitet.
/…/
Elever med läs- och skrivsvårigheter kan få extra stöd. Alla
skall i skolan få tillgång till internet och en egen e-postadress.
(Sveriges riksdag, 1998)

Lite intressant är skrivningen att elever med läs- och skrivsvårigheter
”kan” få stöd när förordningstexten gör klart att det är skolans skyldighet
att ge dem stöd. Det var också vid denna tid som riksdagspartierna slogs
om vem som kunde erbjuda det kraftfullaste digitala stödet åt eleverna.
Folkpartiet lockade med en dator åt varje elev medan Socialdemokraterna nöjde sig med en e-postadress.
År 2002 tillträdde Göran Perssons andra regering och den forne
skolministern ville se en kvalitetsförbättring i skolorna. Man hade också
tänkt sig att införa den skollag som varit under utredning några år liksom
en ny gymnasieskola. Av detta blev intet eftersom utredarnas förslag inte
ledde till några propositioner. I 2002 års regeringsdeklaration lyfts skolans kvalitet åter fram och de brister som finns ska lösas med högre personaltäthet och fler vuxna i skolan.
Alla skolor ska vara bra skolor. Regeringens skolsatsning ska ge
15 000 nya lärare och andra specialister i landets grundskolor.
Kvalitetsgranskningen förbättras. Utbildningen för elever i segregerade områden förstärks. Skollagen reformeras och elevens rätt
stärks.
/…/
Under mandatperioden reformeras gymnasieskolan. Fler elever ska nå kunskapsmålen och slutföra sin utbildning.
(Sveriges riksdag, 2002)

Fyra år senare tillträdde en ny borgerlig regering, nu under Fredrik Reinfeldts ledning. Även i 2006 års regeringsdeklaration tas skolfrågor upp
men nu med en annorlunda vinkling:
Fler elever skall lämna skolan med kunskaper och förutsättningar
för att tryggt kunna fungera som medborgare och i arbetslivet.
Genom att sätta kunskap i centrum och satsa på kvalitet skall resultaten i den svenska skolan förbättras. Sverige skall stå starkt
som forskningsnation. /…/ Ökade kunskaper får såväl enskilda
som samhället att växa. Att satsa på kunskap är att investera i
Sveriges framtid, i en värld där konkurrensen mellan länder och
regioner blir allt större. Skolans huvuduppgift skall vara att för-
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medla kunskaper. /…/ Alla barn skall ges förutsättningar att nå
de grundläggande målen i alla ämnen. … Skolans disciplinära befogenheter förtydligas och utvidgas.
(Sveriges riksdag, 2006).

I liten utsträckning behandlas frågor om skolans vidare syften utöver
kunskapsförmedling som ses som en grundförutsättning, inte i första
hand för att vidareutveckla demokratins principer, utan för att klara av
en allt hårdare global konkurrens. I det arbetet behövs disciplinerade elever varför skolans befogenheter behöver ses över.
2010 års val innebar fortsatt regeringsinnehav för den borgerliga alliansen, dock i parlamentarisk minoritet. ”Kunskap för konkurrenslinjen”
är inte lika tydlig i 2010 års regeringsförklaring även om just kunskap ses
som nyckeln till framgång:
Att ge varje människa möjlighet att utvecklas och inhämta kunskap är en av samhällets viktigaste uppgifter. Genom att ta tillvara
varje människas möjligheter och vilja att lära lägger vi grunden för
framtidens Sverige. En bra skola förbättrar livschanser. Vi vill se
en skola där alla elever kommer till sin rätt och där alla, oavsett
bakgrund, ges möjlighet till kunskap. En skola med kunskap leder
till ökad rättvisa och delaktighet. Kunskap är nyckeln som ger alla
elever möjlighet att lyckas. /…/ Vi inför en tydligare och kunskapsinriktad läroplan för skolan och en ny läroplan för förskolan
med ett ökat pedagogiskt innehåll. Ett nytt betygssystem införs
med betyg från årskurs sex.
(Sveriges riksdag, 2010).

De sex regeringsförklaringarna är tillkomna under de senaste två decennierna, tre presenterade av borgerliga statsministrar och tre av socialdemokratiska. En riktningsförändring i utbildningspolitiken och skolans
uppgift är uppenbar men låter sig inte enkelt sammanfattas. Skälet till
detta är att de ideologiska frågorna gradvis under perioden förlorade i betydelse och ersattes av åtgärder följsamma gentemot vad som uppfattades som marknadens krav. En allt starkare betoning av behovet av kunskap är dock tydligt samtidigt som skolans demokratifostrande roll är
mindre framträdande. Det kan av det skälet finnas anledning att närmare
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studera de politiska processer som vid mitten av förra seklet ledde fram
till att parallellskolan6 övergavs till förmån för en skola för alla.

En likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar
I förarbetena till riksdagsbeslutet om en ny enhetsskola eller grundskola
under 1950-talet, var man i princip överens om vilka värden som skulle
vägleda den nya nioåriga skolan. I den s.k. Visbykompromissen7 1960
kom man överens om att införa en sammanhållen grundskola under de
första åtta åren för att sedan tillåta linjedelning. Men kompromissen
rymmer även frågor av mer ideologisk karaktär. Debattören och författaren Göran Hägg beskriver i en kritisk artikel över den svenska skolans
utveckling från 1960-talet och framåt, hur kampen mellan å ena sidan företrädare för skolan som arena för demokratifostran och å den andra sidan kunskapsivrarna, tog sig uttryck (Hägg 2008). Enligt Hägg drev socialdemokraterna med ecklesiastikminister Ragnar Edenman i spetsen, linjen att skolan skulle ha som viktigaste mål att utveckla barnens personlighet. I en intervju i tidskriften Barn beskrev Edenman skolans primära
uppgift som ”… att göra barnen till så lyckliga människor som möjligt”.
Därnäst handlade uppdraget om demokratifostran och sist om kunskapsförmedling. Undervisningen skulle enligt ecklesiastikministern handla om
”… att ge barnet vissa färdigheter så att det lämnar skolan med lust att
förkovra sig i fortsättningen. /…/ I sista hand kommer de direkta minneskunskaperna. Barnen bör ha lärt sig läsa, skriva och räkna och de bör
ha fått en viss orientering i olika ämnen.” (a.a. s. 30). Intressant nog fick
dessa ideologiska uttryck föga genomslag i läroplanerna. I den nya
grundskolans första läroplan (Lgr 62) präglas inledningskapitlet tvärtom
av hur skolan på bästa sätt skulle kunna leva upp till höga krav vad gällde
kunskapsinhämtande och färdighetsträning.
Den syn på skolans uppgifter som Edenman företrädde och som
Hägg ser som början till slutet på ”världens antagligen då bästa skola”
(a.a. s. 28) fick under 1970-talet epitetet ”flumskolan”. Riktigt var ordet
6

Med parallellskola avses den nationella utbildningsorganisation som rådde före
1960-talets stora reformer och som innebar att eleverna kunde söka till realskola,
flickskola m.m. alternativt gå kvar t.o.m. årskurs sju eller åtta i folkskolan.

7

Visbykompromissen var en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet som banade väg för beslutet om att enhetsskolans införande från 1962. Stridsfrågan handlade om huruvida skolan skulle vara helt sammanhållen och kompromissen innebar att så blev fallet t.o.m. årskurs 8. Linjedelningen skulle ske först i
årskurs 9.
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”flum” har sitt ursprung är ovisst men i Nationalencyklopedins ordbok
anges att det möjligen kan vara det engelska ”flummery” (nonsens,
struntprat) som ligger till grund för ordets intåg i den svenska utbildningsnomenklaturen. Flumpedagogiken skulle då betona personlighetsutveckling på bekostnad av kunskap och lärande. Märkligt nog fick detta
begrepp en renässans under 2010 års valrörelse efter en lång period av
språklig karantänvistelse som följd av dess nedsättande klang.
Men egentligen är motsättningen mellan socialisations- och kunskapsmålen en konstruktion som avsiktligt eller oavsiktligt medför polarisering och låsningar i vad som skulle kunna vara en fruktbar pedagogisk
debatt. Antingen förväntas man vara för eller emot kunskap, demokratifostran, likvärdighet eller allas rätt till en meningsfull skolgång. I det perspektivet är det intressant att notera hur begrepp och språkbruk har förändrats över de senaste femtio åren och särskilt intressant är den fokusförskjutning som de senaste tjugo årens regeringsförklaringar visar på.

En ny läroplan, Lgr 11
Några dagar efter riksdagens öppnande 2010 presenterade utbildningsminister Björklund en ny läroplan för grundskolan. Den enmansutredning som började sitt arbete 2006 tillsattes av dåvarande utbildningsministern, socialdemokraten Tomas Östros och lämnade sitt betänkande
(SOU 2007:28) i april 2006. Som kuriosa kan nämnas att denna liksom
de två tidigare läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94, tillkom under perioder av
regeringsskiften. De förra initierades av borgerliga regeringar och fastställdes av socialdemokratiska medan det omvända förhållandet gällde
för Lgr 11.
Den särskilde utredaren Leif Davidsson hade som uppgift att ta fram
förslag på dels hur en ny läroplan skulle kunna se ut, dels hur målen i
kursplanerna skulle kunna bli tydligare. När det gällde förändring av läroplanen ansågs det arbetet som så omfattande att det inte skulle kunna
ske inom ramen för utredningsuppdraget. Davidsson skriver:
Enligt direktiven skall jag föreslå justeringar i läroplanen till följd
av föreslagna förändringar i målsystemet. Enligt min bedömning
krävs dock stora innehållsliga förändringar i dagens läroplan.
Dessa bedöms som så omfattande att de inte kan hanteras inom
denna utrednings uppdrag. (s. 17)

När så den nya läroplanen för grundskolan presenterades är det intressant att notera att förändringarna är mycket små jämfört med Lpo 94. I
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huvudsak har mål att sträva mot blivit mål i några fall kompletterade med
de tidigare målen att uppnå.
När det gäller kursplanerna är förändringarna desto större. Här föreslår utredaren att mål att uppnå liksom mål att sträva mot skall ersättas
av en måltyp och att kunskapskrav skall formuleras för varje ämne. Ett av
skälen till dessa åtgärder var att lärarna enligt utredaren hade svårt att
förstå främst de abstrakt formulerade målen att sträva mot. När mål att
uppnå försvinner uppstår behov av att uttrycka vad eleven skall lära sig
på något annat sätt. Davidsson lanserar så begreppet kunskapskrav utan
några mer djuplodande resonemang om de eventuella signaler ett sådant
begreppsbyte skulle kunna ge:
Frågan är vad dessa föreskrifter bör kallas när benämningen mål
att uppnå utgår. Eftersom det handlar om krav på kunskaper i ett
ämne faller det sig naturligt att kalla det för kunskapskrav för
godtagbara kunskaper. (a.a. s. 220)

Begreppsbytet är intressant ur etymologisk synvinkel. Ett mål handlar om
en inriktning, något en viss handling eller åtgärd syftar till eller kan förväntas leda till. Krav däremot står för något konkret och omedelbart, något som ska uppfyllas här och nu utan någon explicit framtidsvision.
Man skulle kunna konkretisera skillnaden mellan de två begreppen med
hjälp av en bild av ett barns stökiga rum. När vi vuxna påpekar behovet
av att barnet plockar upp sina saker är det en inte oväsentlig skillnad om
vi tänker i termer av mål eller krav. Om vi kräver att barnet plockar upp
säger det inget om vad syftet med en sådan ansträngning skulle kunna
vara mer än att det blir ordning för stunden. Om vi däremot tänker i
termer av mål inryms ett vidare syfte, kanske att barnet genom att plocka
upp sina saker lär sig något om struktur och organisation. Målformuleringar kräver mer av eftertanke än kravformuleringar.
Märkligt nog har övergången från mål till krav i kursplanerna inte
väckt särskilt mycket debatt. I utskottsbehandlingen av läroplanspropositionen var det bara en av ledamöterna, miljöpartisten Mats Pertoft, som
uttryckte kritik mot ändringen:
Enligt såväl regeringens som utredningens förslag ska det fastställas kunskapskrav för årskurserna 3, 6 och 9. Ordet krav är direkt
olämpligt eftersom det implicerar att den som inte uppfyller kraven inte kvalificerar sig vidare, vilket naturligtvis inte kan vara fallet i den obligatoriska skolan. Det riskerar också att uppfattas som
att det är den nioåriga eleven som inte presterat tillräckligt, som
inte uppfyller de krav som ställs på eleven, vilket är direkt olämp-
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ligt och kan inverka negativt på elevens motivation.
(Betänkande 2008/09:UbU9).

När dessa krav kombineras med en ny betygsskala där betygssteget F betyder underkänd, är det första gången sedan grundskolan infördes 1962
som det går att bli underkänd i den obligatoriska skolan i vårt land.
Pertofts motion i utbildningsutskottet utgör ett av mycket få uttryck
för vad den nya läroplanens övergång från mål till krav kan få för konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd. Utredningen tar inte upp frågan alls medan regeringen i propositionen ser tydliga kunskapskrav som
viktiga för dessa elever:
Med nationellt utformade kunskapskrav i årskurs 3 får lärare bättre möjligheter att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att
inte nå skolans kunskapsmål och ge dessa elever adekvat stöd.
(Prop. 2008/09:87, s. 7)
Många fler elever bedöms kunna nå skolans kunskapsmål om
målstrukturen görs tydligare, elevernas kunskaper kontinuerligt
följs upp och utvärderas samt att stöd sätts in tidigt.
(a.a. s. 18)

Tydliga kunskapskrav ska således ses som en hjälp för elever som har
svårigheter att följa med i skolarbetet, att bli duktigare och få godkänt
betyg. Det förefaller rimligt att anta att man i första hand tänker sig att
målgruppen är elever som inte anstränger sig tillräckligt mycket för att
utnyttja sin kapacitet fullt ut. Att så torde vara fallet visar utbildningsministern i ett pressmeddelande 2007, några månader efter regeringsskiftet:
Det skall löna sig att plugga och det skall löna sig att vara flitig.
Fler steg i betygsskalan gör det lättare att höja betyget genom att
man lägger in en extra växel.
(Utbildningsdepartementet, 2007)

Intressant nog dyker samma budskap upp i läroplanspropositionen året
därpå, nu omformulerat till kanslisvenska:
Genom att det finns fler betygssteg mellan högsta och lägsta betyg för godkända resultat, bedömer regeringen att den nya betygsskalan kommer att uppmuntra elever att anstränga sig extra eftersom fler elever har möjlighet att nå närmast högsta betygssteg.
(Proposition 2008/09:87)
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Det må vara så att elever som inte utnyttjar sin fulla potential i skolarbetet skulle kunna anstränga sig ytterligare och därmed klara skolan bättre.
En annan grupp, som är mer problematisk i sammanhanget är de elever
som har stora svårigheter i skolarbetet och trots stora ansträngningar inte
klarar kraven. Till denna grupp hör elever med olika slag av funktionsnedsättningar, socioemotionella problem, koncentrationsstörningar eller
låg begåvning. En studie genomförd av Holmström, Johansson och
Persson på Skolverkets uppdrag (Skolverket, 2006) indikerar att så är fallet. Intervjuer har genomförts med elever i gymnasiet som alla har något
slag av funktionsnedsättning. När dessa elever ser tillbaka på sin grundskoletid konstaterar många att skolans krav blir problematiska att hantera. Flera vittnar om en uppgivenhet inför skolan, där läxläsning och
andra skolrelaterade krav blir det viktigaste. Detta illustreras av en elev
med dyslektiska problem:
Det som kanske har varit jobbigast för mig är att jag fått slita
mycket mer i skolan än vad mina kompisar fått göra. På låg- och
mellanstadiet gick det bättre, men när jag började högstadiet var
jag tvungen att sluta med både ridningen och dansen för att orka
med alla läxor. Jag har dyslexi och då tar allt mycket längre tid
och jag måste plugga mer. Nu på gymnasiet vet jag inte hur jag
skall orka med alla läxor och stora uppgifter. Jag vill ju också
kunna vara med mina kompisar annars är ju risken att dom
glömmer bort att fråga mig om jag alltid säger nej.
(a.a. 2006, s. 44)

För många elever med skolsvårigheter är vardagen ett ständigt kämpande
för att klara av skolans krav. Att en skärpning av kunskapskraven och
hot om att bli underkänd skulle bidra till att dessa elever ”lägger in en extra växel” förefaller mindre troligt. Det viktigaste för elever som har svårigheter i skolarbetet är att höga förväntningar ställs på dem och att skolan med hjälp av specialpedagogisk kompetens förmår differentiera undervisning och innehåll så att varje elev ges möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.
Att just betygen skulle kunna ha en sådan pådrivande funktion för
elever i svårigheter uttrycks tydligt i den s. k. betygspropositionen.
Betygen är tillsammans med utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och nationella prov viktiga verktyg för att utvärdera elevernas kunskaper och därigenom ge varje elev stöd i rätt tid och
större möjligheter att nå kunskapsmålen. Dessa verktyg kan motivera eleven till ökade insatser och ansträngningar. Betygen bidrar
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också till att elever som har svårigheter att uppnå kunskapsmålen
uppmärksammas av rektor och lärare. (Prop. 2007/08:66)

Här är inte platsen för en diskussion om betygens för- eller nackdelar.
Det är emellertid intressant att notera den roll betygen ges som motivationshöjande instrument i de pågående reformarbetena. I samband med
tidigare reformer har man varit noga med att inte ge betygen denna funktion. I 1980 års läroplan för grundskolan skriver man:
I vissa fall kommer antalet platser i den sökta utbildningen att
vara otillräckligt i förhållande till antalet sökande. Intagningsnämnden måste då göra ett urval bland de sökande. /…/ Betyg
skall därför sättas av skolans lärare i årskurserna 8 och 9, såväl
höst- som vårtermin.
(Lgr 80 s. 39)

Enda skälet för betygssättning var alltså att urvalet till vidare studier skulle kunna ske på ett rättvist sätt. Även om betygen därmed säkert sågs
som nyckeln till framgångsrika studier, gavs de inte en motivationshöjande funktion.

Läroplanen och inkludering
som grundläggande utbildningsprincip
En ambition i förarbetena till 1994 års läroplan för det obligatoriska
skolväsendet (Lpo 94) var att samla samtliga fyra skolformers läroplaner i
ett gemensamt dokument. Därigenom ville man visa att alla elever skulle
omfattas av samma nationella läroplansmål oavsett skolformsplacering.
Skillnaderna när det gällde kunskapsinnehåll och ämnesmål skulle framgå
av kursplanerna.
Denna linje bryts i och med införandet av de nya läroplanerna 2011.
Varje skolform kommer att ha sin egen läroplan, dvs. grundskolan, sameskolan, särskolan och specialskolan får var sina styrdokument. Flera
remissinstanser motsatte sig en sådan uppdelning, däribland tunga instanser som Skolverket, Socialstyrelsen, Handikappförbundens samarbetsorgan och Handikappombudsmannen. Socialstyrelsen framhåller att
skilda läroplaner för särskolans respektive grundskolans elever skulle
kunna ställa till problem för inkluderingssträvanden och försvåra samundervisning.
Det är just sådana signaleffekter som i anmärkningsvärt liten utsträckning diskuterats i samband med den nya läroplansstrukturen och
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införandet av kunskapskrav. I vår omvärld förefaller emellertid dessa frågor vara föremål för ideologisk diskussion i högre grad än här. Till exempel betonas i den i England nyligen publicerade s.k. Cambridgerapporten (Alexander, 2009) vikten av en samlad nationell läroplan. England
fick sin första sammanhållna läroplan 1989, dvs. några år före Sverige,
som ett led i en genomgripande förändring av skolsystemet. Under senare år har allt starkare röster höjts för en återgång till ett mer differentierat
system, något som Cambridgeforskarna varnar för bl.a. av skäl som
handlar om att inkluderingssträvandena i så fall hotas.

Inkluderingsfrågan i Sverige och globalt
I vår omvärld används begreppet inkludering i allt större utsträckning för
att beskriva en utbildning som vänder sig till alla barn och ungdomar. I
Policy Guidelines on Inclusion in Education (UNESCO, 2009) redogörs
för hur världssamfundet ser på utbildningens roll i en globaliserad värld,
dess betydelse för tolerans, respekt och samvaro människor och nationer
emellan. Mycket av arbetet med UNESCO:s riktlinjer tar sin utgångspunkt i den tidigare nämnda Salamancadeklarationen där man bl.a. slår
fast att:
An ‘inclusive’ education system can only be created if ordinary
schools become more inclusive – in other words, if they become
better at educating all children in their communities. (a.a. s. 8)

Man säger vidare att det är skolans och dess lärares uppgift att tillrättalägga undervisningens innehåll och metoder på så sätt att alla elever kan
delta och få utbyte av verksamheten:
Inclusion is thus seen as a process of addressing and responding
to the diversity of needs of all children, youth and adults through
increasing participation in learning, cultures and communities,
and reducing and eliminating exclusion within and from education. It involves changes and modifications in content, approaches, structures and strategies, with a common vision that
covers all children of the appropriate age range and a conviction
that it is the responsibility of the regular system to educate all
children. (a.a. s. 9)
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Även lärarutbildningen måste enligt UNESCO orienteras mer mot en
inkluderande hållning, dvs. så att de blivande lärarna förstår sin yrkesroll
som en del i strävan efter ett mer inkluderande samhälle:
Teacher-education programmes, (both pre-service and in-service)
should be reoriented and aligned to inclusive education approaches in order to give teachers the pedagogical capacities necessary to make diversity work in the classroom and in line with
reformed curricula. (s. 17)

Just lärarutbildningens betydelse för ambitionen att skapa en skola som
omfattar alla elever har länge utgjort ett förbisett område. Som en följd
av detta initierade The Agency for Development in Special Needs Education under våren 2009 ett projekt i syfte att kartlägga lärarutbildningarna i 26 europeiska länder med fokus på hur de blivande lärarna förbereds
på att arbeta i inkluderande miljöer. Fyra nyckelteman identifierades:
– What kind of teachers do we need for an inclusive society in
a 21st century school?
– A focus on the whole training continuum.
– Teacher competences for inclusive education.
– A wider brief to training (involving other educational professionals).
(European Agency for Development in Special Needs.
Education, 2009, s. 1)

Projektet finansieras av EU samt respektive länders regeringar och avslutas hösten 2011. I dokumentationen kommer rekommendationer till ländernas regeringar, policymakers samt regionala och lokala utbildningsansvariga att ges i frågor som handlar om hur lärarutbildningarna kan ge
studenterna kunskaper som främjar ett inkluderande arbetssätt. I projektet representeras den svenska lärarutbildningen av Högskolan i Borås.
Ytterligare kan nämnas att EU:s ministerråd i maj 2009 publicerade
ett strategiskt ramverk för medlemsländernas utbildningssystem perioden
2010–2020. Under rubriken Strategimål 3 som handlar om främjande av
likvärdighet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap skriver
man:
Educational disadvantage should be addressed by providing high
quality early childhood education and targeted support, and by
promoting inclusive education. /…/ Education should promote
intercultural competences, democratic values and respect for fun-
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damental rights and the environment, as well as combat all forms
of discrimination, equipping all young people to interact positively with their peers from diverse backgrounds. (s. 4)

Liksom UNESCO hävdar man den sammanhållna skolans förtjänster när
det gäller att skapa ett samhälle som präglas av tolerans, respekt och som
motverkar alla former av diskriminering. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att frågor som rör ”special needs” och ”inclusive education” står högt på agendan i såväl Europa som världen i övrigt.
I de svenska styrdokumenten för skolan nämns inte ”inkludering”
uttryckligen. Den nya skollag som börjar tillämpas 2011 tar emellertid i
det tredje kapitlet upp frågan om hur undervisningen för elever som behöver extra hjälp skall läggas upp:
7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om
inte annat följer av denna lag eller annan författning.
11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en
elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan
innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven
normalt hör till.
(SFS 2010:800)

I normalfallet skall alltså elever i behov av särskilt stöd få detta i den vanliga gruppen eller klassen. Samtidigt utgör de knapphändiga beskrivningarna av de värden som ligger bakom strävan efter att barn och unga skall
undervisas tillsammans oavsett förutsättningar ett problem. Debatten om
den typen av grundläggande värden i utbildningspolitiken förefaller idag
vara frånvarande. Ingen säger uttryckligen att det vore bättre om eleverna delades upp i ”förmågegrupper” men ingen hävdar heller det inkluderande perspektivets förtjänster.
Annorlunda ser det ut i vår omvärld. I England innebar den s.k.
Warnockrapporten (Warnock Committee, 1978) att specialskolesystemet
utsattes för skarp kritik och att begreppet ”special educational needs”
omdefinierades. Utredningens ordförande Mary Warnock var f.d. rektor,
universitetslärare och tidigare ledare av flera statliga utredningar. Under
1980-talet påskyndade sociologer och pedagoger på den politiska vänsterkanten som Sally Tomlinson, Len Barton, Mike Oliver och Colin Barnes utvecklingen mot en inkluderande skola. Samtidigt började denna inriktning ifrågasättas alltmer inte minst av skäl som handlade om kost-

22

nadseffektivitet. Men den kanske intressantaste händelsen var Mary
Warnocks återinträdde i debatten. I en artikel (Warnock, 2005) går hon
till häftigt angrepp mot det resursslöseri som hon menar att den inkluderande skolan med dess integrerade specialpedagogiska verksamhet utgör.
“There is increasing evidence that the ideal of inclusion … is not working” (s. 35) och att “inclusion can be carried too far and involves a simplistic ideal” (s. 14). Warnock hävdar att elever med diagnoser inte skall
ges specialpedagogiskt stöd i den vanliga skolan utan bör hänvisas till
specialskolor – dvs. tvärtemot vad hennes egen utredning kom fram till
knappt 30 år tidigare. Kritiken mot denna ”2nd Warnock report” har varit hård, inte minst från organisationer för funktionshindrade som the
Independent Panel for Special Education Advice och UK Council on
Deafness.
Debatten i England har sin motsvarighet, om än betydligt mer tystlåten, i den pågående utvecklingen i vårt eget land. Från såväl forskningshåll som i den politiska debatten har specialundervisningens roll i den
sammanhållna skolan ifrågasatts. En rad utvärderingar och forskningsrapporter har visat att specialundervisningen i huvudsak bedrivits skild
från den vanliga undervisningen utan att man varit klar över vilka konsekvenser en sådan uppdelning kunnat medföra. Under senare år har emellertid svenska elevers mediokra resultat i de tidigare nämnda internationella kunskapsmätningar föranlett nya krav på specialundervisning för de
elever som presterar sämst. I ett anförande vid Lärarnas Riksförbunds
kongress 2008 klargjorde utbildningsministern sin syn på basfärdigheter
och behovet av specialpedagogisk kompetens8 i en nostalgisk tillbakablick:
Lågstadiet hade en mycket tydlig uppgift; att lära barnen läsa,
skriva och räkna. Det fanns en särskild yrkesgrupp med stor yrkesstolthet som genomförde denna uppgift, nämligen lågstadielärarna. För de elever som behövde mycket extra hjälp, så fanns det
särskilda speciallärare.
Men så fick Sverige för sig att detta var gammaldags och borde reformeras. Man borde ha en röd tråd genom alla åren och
inte särskilda kategorier lärare. Så fick vi grundskolläraren som
skulle kunna undervisa alla årskurser i skolan. Ytligt kunnig på
mycket, inte proffs på något. Och visst var det väl fel, tyckte man,
8

I Sverige har sedan 1990 specialpedagoger med uppgift att förutom undervisning av
elever som behöver stöd, ge handledning och råd till pedagogisk personal och föräldrar. 2008 infördes en ny speciallärarutbildning där den handledande och rådgivande
rollen tonats ned.
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att ha särskilda speciallärare. Då kunde ju vissa barn känna sig utpekade som mindre begåvade. Vips så avskaffades både lågstadielärarna och speciallärarna i lärarreformerna 1985 och 2001.
(Björklund, 2008)

Det ställdes alltså nya krav på återinförandet av specialundervisning för
de elever som presterade sämst och den undervisningen skulle bedrivas
av speciallärare. Följdriktigt startade en ny speciallärarutbildning vid nio
lärosäten läsåret 2008/2009.

Lärarutbildningens roll i en skola för alla
Efter en lång period med ett starkt differentierat utbildningssystem under
1900-talets första decennier beslöts, som tidigare behandlats, att utreda
övergången till en enhetsskola där alla barn skulle tas emot. Landets fyra
professorer i pedagogik tillfrågades 1940 om hur man på vetenskaplig
grund skulle kunna skapa en odifferentierad skola för alla barn. Man var
överens om att en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med en så
långtgående reform, och som dittills var oprövad i den industrialiserade
delen av världen, var en reformerad lärarutbildning. 1952 presenterades
så det första förslaget till lärarutbildning i Sverige där lärarstudenter med
inriktning mot olika åldersgrupper av elever studerade tillsammans under
delar av sin utbildning. Detta motiverades med de krav en kommande
enhetsskola skulle komma att ställa.
1960 fattade riksdagen beslut om inrättandet av en nioårig grundskola för alla elever och fem år senare presenterades en utredning om en ny
lärarutbildning där de blivande lärarna fullt ut skulle vara rustade för att
arbeta i en sammanhållen skola. Lärarstudenterna skulle, oberoende av
vilka ålderskategorier de skulle undervisa, läsa vissa ämnen tillsammans.
Det handlade om pedagogik och metodik men också om vissa ämnesstudier. Skälet till detta var att skapa förståelse för behovet av att som lärare samverka både över ämnes- och åldersgränser.
Under 1970-talet tillsattes ytterligare utredningar om lärarutbildningen men riksdagen fattade inte några egentligt avgörande beslut om en utbildning i harmoni med grundskolans läroplaner förrän 1984. Fyra år senare infördes så en grundskollärarutbildning med två inriktningar, en
mot årskurserna 1–7 och en mot 4–9.
Under 1990-talet reformerades, som tidigare nämnts, det svenska
skolsystemet i grunden och blev ett av Europas mest decentraliserade.
Detta medförde stora krav på lärarutbildningen för att värna kravet på
likvärdighet och därmed allas rätt till fullt deltagande. Man skulle kunna
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säga att det bl.a. var lärarnas grundutbildning som påverkade i vilken utsträckning lärarna kom att arbeta utifrån inkluderande principer. Denna
grundutbildning skulle vara bred i meningen att den skulle överskrida
traditionella ämnes- och åldersgränser.

En ny men gammaldags lärarutbildning
Hösten 2011 introduceras en ny lärarutbildning i vårt land. Reformen ingick i det utbildningspaket som den borgerliga alliansen gick till val på
2006 och sågs som en av de viktigaste åtgärderna för att höja kvaliteten i
den svenska skolan. I direktiven till utredaren anges som viktigaste skäl
för reformen att andelen elever som inte har behörighet för gymnasiestudier ökar och att 25 procent av eleverna saknar godkänt betyg i alla
ämnen. Man hänvisar också till en utvärdering av 2001 års lärarutbildning
genomförd 2005 som man menade visade på allvarliga kvalitetsbrister.
Intressant nog genomfördes denna utvärdering så tidigt att knappt några
lärare från denna utbildning hunnit komma ut i yrkeslivet varför de svårligen kan ha bidragit till den negativa utvecklingen ute i skolorna.
I direktiven framhålls vikten av att blivande lärare får bättre ämneskunskaper och att lärare i de tidiga årskurserna får en bredare utbildning
med fördjupade kunskaper i läs- och skrivutveckling. I 19 väl specificerade punkter anges vad utredaren särskilt skall utreda och lämna förslag
på och uppdraget som enmansutredare gick till en av 2001 års lärarutbildnings mest högljudda kritiker, Sigbrit Franke, tidigare universitetskansler och chef för Högskoleverket. Att detta sågs som en viktig merit
framhålls i dåvarande utbildningsministern Lars Leijonborgs pressmeddelande där han skriver att ”… Franke, som själv har varit lärare och är
professor i pedagogik, har varit en av lärarutbildningens kritiker, därför
känns det helt rätt att hon nu får uppdraget att reformera den”. (Utbildningsdepartementet, 2007).
Det betänkande som utredaren lämnade till regeringen året därpå innehåller förslag till betydande förändringar, bl.a. att landets lärarutbildningsinstitutioner skulle kunna få examenstillstånd först efter prövning
av Högskoleverket (SOU 2008:109). Resultatet blev en kraftig reducering
av antalet lärosäten som kunde ackrediteras för lärarexamina. 149 ansökningar från 27 universitet och högskolor behandlades av HSV under
en tidsrymd av sex månader. En tredjedel av ansökningarna avslogs och
särskilt hårt drabbades lärarutbildningarna i norra Sverige vilket medfört
en regional snedfördelning av lärosäten där lärarutbildning kan ges. En
genomgång av skälen till att så många ansökningar avslogs visar att det i
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huvudsak handlar om kompetensbrister och då i huvudsak i ämnesteori
och ämnesdidaktik. Inriktningen på de direktiv som skrevs av regeringen
fyra år tidigare fick direkta konsekvenser på universitet och högskolor
med påföljden att disputerade ämnesteoretiker och -didaktiker blev en
bristvara. Samtidigt kan noteras att man inom områden som i mindre utsträckning skrevs fram i direktiv och betänkandet inte alls kommenterar
andelen disputerad personal. Detta gäller t.ex. områden som estetiska uttrycksformer liksom specialpedagogik och inkludering.
Att just lärarutbildningen har en viktig roll i formandet av framtidens
skola är odiskutabelt. För den som vill se snabba resultat av den nya lärarutbildningen blir det emellertid problematiskt. Personalomsättningen
är långsam vilket innebär att den nya utbildningen knappast kommer att
få ordentligt genomslag förrän om ett par decennier. Just lärarutbildningens långsiktiga betydelse för reformering av skolan kan vara värd att
stanna till vid. I samband med att planerna på en grundskola började ta
form i vårt land, var man överens om att förändra lärarutbildningen. Redan vid införandet av 1952 års lärarutbildning såg man det som väsentligt
att utbildningen skulle vila på vetenskaplig grund. Vid varje lärarhögskola
borde det således finnas en professur i skolforskning för att garantera
anknytningen till skolan och förse lärarkandidaterna med ett vetenskapligt sätt att förstå världen. Det föreslogs vidare att ett bestämt antal lektorat i psykologi och pedagogik skulle inrättas liksom ett antal tjänster som
metodiklektor. Det är värt att notera att det var de praktiknära och didaktiska kunskaperna som lyftes fram, inte i första hand ämneskunskaper. Den centrala styrningen utgjorde basen för verksamheten och ett
mycket begränsat utrymme fanns för lokala initiativ och avvikelser från
regelverket. I byggandet av den sammanhållna skolan var detta en grundsten, det gällde att ta det pedagogiska klivet från parallellskolan med dess
homogena elevgrupper till enhetsskolans heterogena. Denna övergång
skulle se likadan ut varhelst i landet den blivande läraren genomförde sin
utbildning.
Den lärarutbildning som startar 2011, knappt 60 år senare, betonar
istället vikten av att de olika lärarutbildningarna ges åldersadekvat innehåll och att omfattningen av de gemensamma delarna av utbildningen
reduceras. Ämnes- och ämnesdidaktiskt innehåll lyfts fram och kan sägas
svara mot de krav den förändrade grund- och gymnasieskolan ställer. I
grundskolan återinförs stadier och årskurser och gymnasiets studieförberedande program blir allt mer teoritunga. Ämnes- och åldersövergripande
studier blir mindre vanliga.
En sådan harmonisering kan vid ett första betraktande förefalla relevant och väl genomtänkt. Problemet är emellertid, som tidigare påpekats,
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att omsättningen av lärare går långsamt i skolorna. En betydande del av
de lärare som idag undervisar i förskoleklass samt årskurserna 1–6 har en
utbildning som daterar sig till den tid då lärarutbildningen ännu inte var
en del av universitetssystemet utan tillhörde dåvarande Skolöverstyrelsen.
En ny lärarutbildning får med andra ord mycket långsamt genomslag.
Vill man få snabbt genomslag för nya reformer skulle sannolikt kompetensutvecklingsinsatser för redan utbildade och nu yrkesverksamma lärare få större effekt, inte minst om sådana insatser genomförs på lokal
nivå, i kommuner och skolor.

Inkluderingsfrågan i lärarutbildningen
Även internationellt anses lärarutbildningen ha stor betydelse för huruvida ett inkluderande synsätt kan implementeras i skolornas vardag. Allan
(2010) skriver att ”… teacher education programmes that help teachers
to understand and engage critically with the challenges of inclusion and
diversity will do much to limit the emergence of further questions about
inclusion and concerns about its future”. (s. 206)
Som jag tidigare visat poängterades i 2001 års utbildning vikten av att
det allmänna utbildningsområdet skulle innehålla moment där specialpedagogik och inkludering behandlades. Detta är inte framskrivet i 2010 års
proposition men föreslogs i betänkandet. Inte heller tas frågan om vilka
kunskaper de blivande lärarna bör ha för att kunna möta elever med olika slag av funktionsnedsättningar i skolan upp explicit. Detta har några
av Sveriges handikapporganisationer reagerat mot. I en debattartikel i
Göteborgs-Posten skriver Riksorganisationen Unga Synskadade (US)
och Unga Hörselskadade (UH):
Propositionen fokuserar så mycket på ämneskunskaper att elevernas behov glöms bort. Eftersom regeringen inte vågar ge obligatorisk kunskap om funktionshindrade till blivande lärare får
detta parollen ”en skola för alla” att blekna. Propositionen strider
också mot flera konventioner. I FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning erkänns rätten till utbildning, utan diskriminering och på lika villkor. För att detta ska bli
verklighet måste pedagogers kompetens att möta och undervisa
elever med olika funktionsnedsättning framhållas. Propositionen
strider också emot huvudprinciperna i FN:s konvention om barns
rättigheter som slår fast att alla barn har samma rättigheter och
lika värde, ingen får diskrimineras.
(Göteborgs-Posten 2010)
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Det kan alltså konstateras att frågan om hur de blivande lärarna skall rustas för att klara av sina uppgifter i ”en skola för alla” är något som engagerar. Unga Synskadade och Unga Hörselskadade hänvisar till att alla lärare någon gång under sin lärarkarriär kommer att möta elever med svåra
funktionsnedsättningar. I det perspektivet menar man då att det är viktigt
att lärarutbildningen bidrar med grundläggande kunskaper om hur skolsituationen kan göras så bra som möjligt för dessa elever för att de skall
kunna finnas kvar i sina ordinarie klasser eller grupper.

Inkludering – utopi eller framgångskoncept
Frågan om huruvida det är bättre att elever undervisas tillsammans i klasser eller grupper som speglar den naturliga heterogeniteten eller inte har
diskuterats sedan organiserad skola introducerades. Frågan är ständigt
aktuell i vårt land liksom i vår omvärld och har tagits upp i en mängd
rapporter och artiklar. Kanske är de slutsatser Lunt och Norwich (2002)
drar i sin bok Can effective schools be inclusive schools? signifikanta för frågans
komplexitet. Man skriver:
We have come to the conclusion that in the dominant conception
of effectiveness, we cannot answer in the affirmative to the question of whether effective schools can be inclusive ones. We have
shown that this is partly built into the definition of effectiveness
as non-inclusive of the full diversity.
(Lunt & Norwich, 2002, s. 84)

Det förefaller alltså som att den normala variationen av individers olikheter i skolsammanhang skulle leda till minskad effektivitet. Frågan måste
naturligtvis då resas om huruvida ett tekniskt begrepp som effektivitet är
användbart för att mäta utbildningskvalitet. Lunt och Norwich ifrågasätter detta och fortsätter:
Both effectiveness and inclusiveness are heavily value-laden concepts. They bring us back to basic questions about aims and values in education. We need constantly to remember this and continue to be alert to attempts to reduce questions of education and
schooling merely to technical and empirical questions. (a.a. s. 85)

Vi har kunnat konstatera att frågan om inkludering inte är särskilt framträdande i vårt land vare sig i styrdokument eller i underlag för utbildningspolitiska beslut i början av 2010-talet. Det är emellertid intressant
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att notera att frågan är i hög grad levande i samband med utvärderingar
och inspektioner av landets kommuner och skolor. Skolinspektionen använder sig av inkluderingskriteriet som kvalitetsindikator vid sina inspektioner och i en rapport utgiven av Sveriges kommuner och landsting där
erfarenheter från framgångsrika skolkommuner redovisas beskrivs ett av
nyckelområdena så här:
I framgångsrika skolkommuner arbetar man aktivt för att fånga
upp barn och elever i behov av särskilt stöd. Vi har sett att
– det finns rutiner för att tidigt upptäcka elever som inte når
målen, till exempel i form av kunskapskontroller
– det finns rutiner för insatser kopplade till dessa kunskapskontroller
– det finns tillgång till elevhälsans kompetenser
– det finns ett inkluderande synsätt där förhållningssättet är
att det särskilda stödet i första hand ska ges i klassrummet.
(Sveriges kommuner och landsting, 2009 s. 54)

Samspelet mellan å ena sidan ett professionellt förhållningssätt som bygger på inkludering som princip, och å andra sidan att den specialpedagogiska kompetensen byggs upp som stöd för hela den pedagogiska verksamheten förefaller vara nyckeln till framgång. Samtidigt är det viktigt att
betona att den svenska utbildningstraditionen inte a priori tar till effektivitetsargumentet när den goda skolan diskuteras. Framgångsfaktorer innefattar betydligt mer än vad som ryms inom begreppet effektivitet.
Vid Högskolan i Borås är inkluderingsfrågan i högsta grad levande.
Inom ramen för den vetenskapliga seminarieserien Inkludering och exkludering i pedagogisk verksamhet vid Institutionen för pedagogik, tas dessa frågor
upp kontinuerligt. Som tidigare nämnts representerar Högskolan i Borås
den svenska lärarutbildningen i EU-projektet Teacher Education for Inclusion. I den lärarutbildning som trädde i kraft hösten 2011 är också inkluderingsperspektivet explicit framskrivet i de lokala målen i såväl utbildningsplaner som kursplaner. Avsikten med detta är att rusta de blivande lärarna för ett professionellt arbete i förskola och skola där barns
och ungdomars olikheter ses som en resurs och inte som ett problem.

Avslutande kommentarer
Som har behandlats i den här artikeln, genomgår den svenska skolan i
början av 2010-talet reformer vars motsvarighet vi knappast sett under
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de senaste 50 åren. Arbetet med utvecklandet av en enhetsskola under
1950-talet byggde på en värdegrundsdiskussion där skolans roll i byggandet av den moderna välfärdsstaten var central. Socialisations- och kvalificeringsmålen var lika viktiga, och frågor om jämlikhet, kvinnors och
mäns lika rätt till utbildning och arbete, utjämning av klasskillnader, solidaritet och tolerans gentemot oliktänkande vägledde arbetet med framtidens skola.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vi talar om en tid knappt
30 år efter det att kvinnor fick rösträtt i vårt land. De flesta beslutsfattare
vid den tiden hade minnen från två världskrig vilket präglade de ideologiska debatterna om ett bättre samhälle. Idag är det få i det politiska etablissemanget som har egna minnen och erfarenhet av de argument som
då präglade utbildningspolitiken. Frånvaron av en ideologiskt grundad
diskussion om vad vi vill med 2000-talets skola och lärarutbildningens
ansvar i det sammanhanget, kan kanske förklaras med just denna historielöshet. Inkludering ses som så självklart att det inte ens behöver nämnas i utredningar, propositioner eller styrdokument för skolan. En ”ordning-och-reda-diskurs” har slagit ut ”en-skola-för-alla-diskurs” och enkla
lösningar på komplexa problem synes vara legio.
Frågan är då i vilken utsträckning den nya lärarutbildningen svarar
mot framtida behov av bildade och utbildade medborgare. Vi kan konstatera att utbildningen är väl anpassad till 2011 års läroplaner med den
tunga fokusering på kunskap som dessa bygger på. Men betydelsen av
kunskap utan förankring i en värdegrundad kontext kan sättas ifråga.
Idéhistorikern Sven-Erik Liedman är bekymrad över den väg svensk utbildning slagit in på och skriver i en nyutkommen bok:
Det är min dystra övertygelse att den skola som nu håller på att ta
form kommer att misslyckas. Den grundläggande föreställning
som bär upp 2010 och 2011 års reformer är att mänsklig kunskap
först och främst ska utsättas för prov och betygsättas. Denna
snäva inriktning sätter ofrånkomligen faktakunskaper i fokus. Det
är nämligen främst kännedomen om fakta som snabbt och lätt
kan kontrolleras. I en tid när allt fler och snart alla fakta är lätta
att komma åt på internet är en sådan inriktning föråldrad. Skolan
borde i stället lägga tyngdpunkten vid förståelse, överblick och
kritisk sans. Behovet därav blir allt större ju mer oöverskådlig
mängden av fakta blir.
(Liedman, 2011, s 12)

Vad som är uppenbart är att det krävs en revitalisering av utbildningsdebatten, en fördjupning av diskussionens innehåll och ett tillvaratagande
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av resultat från svensk och internationell pedagogisk forskning. Kostnaderna för det svenska skol- och högskoleväsendet uppgår till knappt
250 miljarder och utgör åtta procent av BNP. Var tredje medborgare ägnar sig åt någon form av utbildning varje dag. Samtidigt utgör medlen för
utbildningsvetenskaplig forskning idag endast 0,8 promille av dessa kostnader vilket är en alldeles för låg nivå för att upprätthålla en långsiktigt
acceptabel forskningskvalitet. Här har akademins och politikens företrädare ett delat demokratiskt ansvar. Svagt underbyggda politiska beslut
fattade i forskningens frånvaro är inte förenliga med en demokratisk och
hållbar utveckling av svensk utbildning. Särskilt allvarligt är detta då skolans avnämare har svårt att själva föra sin talan.
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