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Abstrakt 
 
Legeryd, J. (2011). En inkluderande skola – en undersökning av hur termerna ”en skola för 

alla”, ”integrering”, ”inkludering” och ”delaktighet” används i betydande skoldokument. 

Examensarbete i Pedagogik 15hp. Lärarprogrammet, akademin för utbildning och ekonomi. 

Högskolan i Gävle. 

 

Det talas mycket om ”en skola för alla” i dagens samhälle och att alla barn ska bli integrerade 

i den allmänna skolan. Det ska göras individuella utredningar för att säkerställa barns trygghet 

och göra dem delaktiga i den nya miljön i den ordinarie skolan, detta gäller även för barn i 

behov av särskilt stöd. Syftet med den här studien är att ta reda på mer om de termer som ofta 

nämns i diskussionen kring ”en skola för alla” och hur de används och beskrivs i några 

betydande skoldokument. Användandet av termerna ”integrering”, ”inkludering”, 

”delaktighet” och ”en skola för alla” och dess betydelse i dokument som 

Salamancadeklarationen, Lgr11, FN:s barnkonvention och Carlbeck-Kommittén har 

undersökts och analyserats.  Resultatet visar på skillnader i både användande och i betydelse 

av dessa termer i de olika dokumenten. Slutsatsen är att termerna har olika betydelser i dessa 

dokument och ofta kan det vara en ren tolkningsfråga hur de förstås och hur de används ute i 

verksamheten.   
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1. Inledning 

  
Idag talas det talas mycket om ”en skola för alla” och hur det är en positiv utveckling inom 

skolans verksamhet. Alla barn ska bli inkluderase i den ordinarie skolan och individuella 

utredningar ska göras för att alla barn ska känna sig trygga och delaktiga i den nya skolmiljön, 

det gäller då även barn i behov av särskilt stöd. Det hela låter mycket positivt och alltfler 

särskolor stängs ner runt om i Sverige. Dock tycks det finnas en hel del skeptiska synpunkter 

på detta och arga och oroliga föräldrar skickar in insändare i tidningarna. Det har bland annat 

diskuterats huruvida en inkluderande skola leder till att barn i behov av särskilt stöd ska 

placeras och anpassas till majoritetens villkor. I sådana fall blir det negativt istället för positivt 

för dessa barn och deras utveckling hämmas istället för att främjas. 

Det är intressant att de mest kritiska till ”en skola för alla” tycks vara anhöriga till barn i 

behov av särskilt stöd. Framförallt Salamancadeklarationen och Carlbeck-Kommittén 

förespråkar en inkluderande skola för dessa barn och hävdar att det är det bästa för deras 

utveckling. Det handlar om att alla ska känna sig delaktiga och respekterade för den de är och 

att alla ska ha samma rätt till utbildning. Detta gör mig engagerad och nyfiken på att titta 

närmare på dokument som Salamancadeklarationen, Carlbeck-Kommittén, FN:s 

barnkonvention och skolans läroplan och motiverad till att ta reda på mer kring begreppet ”en 

skola för alla” och vilken betydelse det har i betydande dokument.  

Andra termer som också ofta dyker upp i skoldokument är ”inkludering”, ”integrering” och 

”delaktighet”. Min tanke är att även ta reda på mer om dessa termer och vilken betydelse de 

har och på vilket sätt de framställs i de nämnda dokumenten. Hur beskrivs exempelvis 

inkludering i ovan nämnda dokument och kan det tolkas på olika sätt? Om så är fallet, kan det 

ha inflytande på hur barn i behov av särskilt stöd tas emot i skolan och på vilket sätt de 

inkluderas? Min tanke är att förslagsvis inkludering kanske kan framställas på skilda sätt i 

skoldokument och därför även tolkas och användas på olika sätt ute i verksamheten. Kanske 

är det även just detta som upprör en del föräldrar? Med det funderar jag kring huruvida olika 

framställningar och tolkningar av termer leder till skilda behandlingar av barn, trots att det 

ursprungligen handlar om just likvärdig behandling av alla. Därför vill jag undersöka hur 

termer nämns och framställs i betydande skoldokument. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 
Mitt syfte är undersöka hur termen ”en skola för alla” framställs i betydande dokument som 

troligtvis påverkat den svenska skolans utformning och verksamhet. Vidare vill jag även 

undersöka de relaterade termerna ”integrering”, ”inkludering” och ”delaktighet” och hur även 

de framställs i dessa texter. 

 

Mitt syfte leder fram till frågeställningarna: 

 

 Hur framställs termer som ”en skola för alla”, ”integrering”, ”inkludering” och 

”delaktighet” i betydande skoldokument?  

 Har de samma betydelse i de olika dokumenten eller skiljer de sig åt och i sådana fall 

på vilket sätt?  

 
1.2 Historisk bakgrund 

 
I bakgrunden förklaras termerna, ”integrering”, ”inkludering”, ”delaktighet” och ”en skola för 

alla”. Avsikten är att få en bredare förståelse för de termer som ofta nämns i betydande 

skoldokument och när de först uppkom i en del av dessa.  

1.2.1 Integrering och inkludering 

Enligt SOU (2003:35) står begreppet integrering för processen att forma en inkluderande 

undervisning, en undervisning som innesluter alla och som fokuserar på lärandemiljön. Det 

handlar inte om att göra något med en eller med några enstaka elever, utan undervisningen 

ska vara inkluderande och omfatta alla. Enligt Linikko (2009) kan inkludering även handla 

om att alla ska känna sig delaktiga och respekterade för den de är och inte bli tvingade att 

ändra sig för att kunna passa in i någon speciell mall.  

 

Det finns olika uppfattningar angående när termen integrering först nämndes, men enligt SOU 

(2003:35) var först på 1960 – talet som det riktigt började talas om integrering och första 

steget mot integrering kan anses vara att alla barn fick rätt till allmän förskola. Assarson 

(2007) nämner också att det var under 1960- talet som integreringstankarna började ta fart. 

Hon menar att med stöd av forskning kring specialundervisning kunde en del elever i behov 

av särskilt stöd utvecklas, då de fick lära sig något i skolan. Vidare nämner Assarson att 

integrering omtalades i Salamancadeklarationen 1994, där det uppmanas att främja en 
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integrerad undervisning. Det fokuseras på begreppet integrering för att beskriva arbetet mot 

”en skola för alla”. Det slås fast att barn med särskilda behov ska ha rätt att få det stöd de 

behöver för att kunna delta i undervisningen inom det vanliga skolsystemet. Det hävdas även 

att en integrering av barn med särskilda behov i den vanliga skolan motverkar fördomar och 

diskriminering.   

På 1990- talet började dock begreppet integrering att ifrågasättas i skoldebatten (Tøssebro, 

2004). Termen integrering passade inte in i 1990- talets skola, då det gav fel associationer. 

Integrering förutsatte att det fanns elever som var exkluderade men ville tillhöra en social 

gemenskap. Det var på den vägen som inkluderingsbegreppet anlände.  Nilholm (2006) 

nämner även han 90- talet som början av inkluderingsbegreppets intågande. Vidare förklarar 

han växlingen av begreppen med att inkludering ses i kontrast till integreringsbegreppet, som 

kommit att beteckna en anpassning av ”avvikande” individer till oförändrade system. 

Inkludering står istället för en idé om en systemförändring, vilket menas att skolan ska vara 

organiserad utifrån det faktum att barn är olika. 

1.2.2 Delaktighet 

Delaktighet är en term som allt mer används i skolsammanhang och som är kopplat till 

lärande. Lärande ses som en aktiv och konstruktiv process som förutsätter delaktighet och 

engagemang tillsammans med andra i sociala möten (SOU, 2003:35). Delaktighet kan även 

definieras på olika nivåer (SOU 2003:35).  En nivå benämns som individ och närmiljönivå, 

där delaktighet står för individens personliga engagemang och motivation i den direkta 

livsmiljön. På den nivån har både individens egenskaper och möjligheter som ges av 

omgivningen betydelse. Här påverkas delaktigheten av samspelet mellan individ, hem och 

skola.  Den andra nivån, i skolan och i samhället, står delaktighet för demokrati och individen 

medverkar som beslutsfattare i samhället. Ett exempel i en skolsituation kan delaktighet 

betyda att få vara med i elevråd. I en studie visas det hur samspel mellan olika nivåer, parter 

och aktiviteter är förenade med delaktighet (SOU 2003:35).  Olika faktorer som påverkar 

samspel mellan individen och miljön eller samspelet mellan individer i olika närmiljöer 

påverkar också delaktighet. Exempel på sådana faktorer är; kunskap, information och lagar. 

Enligt Unesco (2006) är det först under de två senaste decennierna som delaktighet har 

använts som verktyg inom den allmänna skolpolitiken. Delaktighet handlar enligt dem om att 

individer ska ha lika förutsättningar och det kan uppnås genom en integrerad skola. 

Göransson (2008) omtalar delaktighet i samband med olika handikapp och nämner att 
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begreppet lyftes fram redan i 1989 års handikapputredning. Dock menar hon lika som Unesco 

(2006) att det är först under de två senaste decennierna som delaktighet har fått en mer 

framträdande roll inom handikappolitiken i Sverige. Vidare nämner hon att 

delaktighetsprincipen är central i FN:s standardregler som blev antagna 1993 för att 

tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. 

1.2.3 En skola för alla 

Utbildningsdepartementet (1996/97) beskriver ”en skola för alla” och menar att det ska vara 

en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och 

där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. Vidare framhålls det 

att målet är att alla elever ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 

främjar anpassningen och deltagandet i det moderna samhället. Detta är viktigt för en 

livskraftig demokrati och därför behövs det en sammanhållen och likvärdig skola.  

Fejan Ljunghill (1995) redogör för den obligatoriska grundskolan som skulle inrättas i 

enlighet med riksdagens beslut 1962. Det skulle bli en nioårig skola med tre stadier: låg, 

mellan och högstadium. Det skulle bli en förbättrad undervisning i förhållande till dåtidens 

folkskola och det skulle bli en demokratisk och gemensam skola för alla. Hon menar att 

förverkligandet av den gemensamma skolan för alla barn var en av de viktigaste skolfrågorna 

på 1900- talet. Efter beslutet om en ny grundskola kom även den första läroplanen, Lgr62. 

Men med den kom många funderingar kring uppdelningsfrågor av elever och konceptet om en 

inkluderande skola behövde återigen ses över. När sedan en ny läroplan kom, Lgr 69, började 

tanken om en skola för alla att ta form på riktigt och personlighetsutveckling var i fokus. Flera 

år senare kom en annan läroplan, Lgr 80, där fokus låg på kunskapsinhämtande och fostran 

och den beskrev även hur arbetet i skolan skulle gå till.  

Karlsson (2007) fortsätter diskussionen kring styrdokumenten och nämner Lpo94 som slog 

fast att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Alla ska ha 

samma rätt till utbildning och det är skolans ansvar att alla elever når målen. Den nya 

läroplanen Lgr 11 ser ungefär lika ut som Lpo94 när det gäller värdegrund och demokrati. Lgr 

11 slår fast att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att 

det finns olika vägar att nå kunskapsmålen. Skolan har ett ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen för utbildningen och undervisningen kan ofta inte utformas lika för 

alla. Ahlberg (1999) ställer sig dock kritisk och frågande till skolans värdegrund och skolans 

uppdrag och menar att dessa tycks vara motstridiga. Att formulera politiken är en sak och att 
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omsätta den i praktisk handling är en annan, menar hon. Hon hänvisar till Englund (1995) 

som menar att en skola för alla kan vara på väg att upplösas och att en traditionell 

kunskapsorienterad skola är på gång att ta över på nytt. Han menar att tanken om ”en skola 

för alla” är hotad och indikerar att det skett en förskjutning av synen på skolan från ett allmänt 

till ett mer privat intresse. Den ökade decentraliseringen, profilering, skolpeng och privata 

skolor är riskfaktorer för den demokratiska skolan, som ska vara en mötesplats för olika 

kulturer och värderingar.  

Jakobsson (2002) beskriver hur det i styrdokument, skolverkets utvärderingar och 

vetenskapliga studier framställs hur viktig samverkan inom skolan, mellan skolan och 

hemmet och mellan skolan och andra relevanta verksamheter är viktiga för att stödja 

inkluderingen av barn med särskilda behov.  

1.3 Dokument, deklarationer och läroplaner 

 
De dokument, deklarationer och läroplaner som jag kommer att analysera är 

Salamancadeklarationen, FN:s barnkonvention, Lgr 11 och Carlbeck-Kommittén. Detta på 

grund av att jag anser att de har stort inflytande på utformningen av skolans verksamhet och 

de ger uttryck åt termerna ”en skola för alla”, ”inkludering”, ”integrering” och ”delaktighet.  

 

1.3.1 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen fastställdes i Spanien 1994 och grundar sig i FN:s konvention om de 

mänskliga rättigheterna. Det är den svensköversatta skrivelsen av Salamancadeklarationen 

som jag har valt att analysera och i den används termerna ”inclusion” och ”inclusive 

education” som i deras rapport är översatta till integration. Vidare använder de uttrycket 

”special needs education” som här översätts med undervisning för elever med behov av 

särskilt stöd. Salamancadeklarationen vilar på alla barns lika rättighet till undervisning, 

oavsett ursprung eller särskilda behov och en skola för alla kan uppnås genom att bekräfta 

varje människas rätt till undervisning (Svenska Unescorådet, 2006).  Det understryks bland 

annat att elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor, där det ska finnas 

en pedagogik som sätter barnet i centrum och tillgodoser deras behov. Vidare nämns det att 

skolor med den här integrationsinriktningen är ett effektivt sätt att bekämpa diskriminerande 

attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att 

åstadkomma skolundervisning för alla och det förbättrar även kostnadseffektiviteten. 
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1.3.2 FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 

november 1989 och trädde i kraft som internationell lag den 2 september 1990 (Unicef.se). 

FN:s barnkonvention är inte bara en deklaration om idéer, utan det är ett lagligt bindande 

dokument som övervakas av en barnrättskommitté. Barnkonventionen är också det första 

internationella dokumentet för mänskliga rättigheter. Konventionen framhåller att alla barn 

ska ha samma rättigheter, lika värde och ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska alltid 

komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vidare nämns det även att 

handikappade barn ska ha effektiv tillgång till och erhålla undervisning och utbildning och 

förberedelser för arbetslivet och möjlighet till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets 

största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling. 

 

1.3.3 Lgr11 

Den läroplan som jag har valt att analysera är Lgr11. Läroplanens första del är dock ungefär 

likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet. Skolväsendet vilar på demokratins grund och skollagen fastslår att utbild-

ningen ska syfta till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden (Skolverket, 

2011). Vidare ska främja alla elevers utveckling och lärande och de ska lära sig att visa 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på. Skolans uppgift är även att låta varje enskild elev finna sin 

unika karaktär och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och den ska 

bland annat främja elevernas fortsatta lärande med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Med en likvärdig utbildning menas inte att 

undervisningen måste utformas på samma sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika, då 

det finns olika vägar att nå målet. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov 

och skolan har ett ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

 

1.3.4 Carlbeck-Kommittén 

Carlbeck-Kommittén tillsattes 2001 och dess huvudsakliga uppdrag är att föreslå hur den 

framtida utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning bör utformas i 

fråga om mål, innehåll, organisation och personalens kompetens (SOU, 2003:35). 

Utgångspunkten för deras arbete är att utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med 
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utvecklingsstörning ska hålla en hög kvalitet samtidigt som principen om en skola för alla ska 

stärkas. I deras direktiv talas det om ”en skola för alla” i avseendet att elever med olika 

funktionshinder inte ska särskiljas från andra elever. I en skola för alla ska alla elever bli 

sedda och bemötta, alla elevers erfarenheter ska få utrymme och de ska få en undervisning 

som tillgodoser deras behov och krav. Elever med olika bakgrund ska undervisas tillsammans 

och målet är att eleverna ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker 

deras förmåga att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av 

samhället.  

 

2. Metod 
 

Jag har valt att inspireras av diskursanalys som metod och begreppslig utredning som 

inriktning för att genomföra mitt examensarbete och besvara mina frågeställningar. Mitt val 

grundar sig på att diskursanalys kan vara en god metod för att undersöka och analysera varför 

vi gör som vi gör i olika situationer och hur begrepp uppstår och förändras över tid 

(Bergström & Boréus, 2005). Språket kan ha en stor inverkan i hur verkligheten konstrueras 

och här tänker jag i mitt fall på olika termer som påverkar utformningen av den svenska 

skolan. Med det menar jag att dokument som exempelvis läroplanen bygger på tankar kring 

hur undervisningen bör eller inte bör vara. Watt Boolsen (2007) menar bland annat att 

diskursanalyser handlar om att studera hur människor talar eller skriver om något och hur 

verkligheten konstrueras och formas genom språket. I min undersökning vill jag försöka ta 

reda på huruvida sanningar kan formas och skapas genom språk och text och i sin tur ha 

inflytande över skolans verksamhet. Bergström & Boréus (2005) menar att en inriktning i en 

diskursanalys kan vara att lyfta fram det gemensamma eller spänningar och motsättningar i 

olika texter. Detta vill jag också undersöka och tänker då att skoldokument antingen kan 

framställa termerna ”en skola för alla”, ”integrering”, ”inkludering” och ”delaktighet” på 

liknande sätt eller beskrivas på annorlunda och varierande sätt.  

2.1 Genomförande 

Med hjälp av den här metoden har jag för avsikt att undersöka hur termen ”en skola för alla” 

används i betydande dokument som troligtvis har påverkat den svenska skolans utformning 

och verksamhet och även för att undersöka de relaterade termerna ”integrering”, 

”inkludering” och ”delaktighet” och hur de används i dessa texter och vad de har för 

betydelse. Som inriktning i min diskursanalys har jag valt att använda mig av begreppslig 
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utredning. Detta på grund av att mitt fokus ligger på särskilda termers stora innebörd i skolans 

verksamhet och dess påverkan på skolans utformning. Jag har analyserat dokumenten genom 

att undersöka hur språket används i dessa texter och hur de nämnda termerna framställs. Mitt 

fokus har varit att försöka se mönster, likheter och skillnader i dessa texter och ta reda på 

vilken betydelse de olika termerna har i de olika dokumenten. Min tanke var även att 

undersöka huruvida termerna kan ge olika uttryck i texterna. För att få fram ett resultat har jag 

läst materialet upprepade gånger och jämfört de olika dokumenten med varandra. Genom att 

analysera de olika dokumenten har det uppstått likheter och olikheter och användandet av 

termerna har visats sig få olika betydelser i olika texter och i olika sammanhang.  

2.2 Tillförlitlighet 

Enligt Bergström & Boréus (2005) handlar reliabilitet i en studie om undersökningens 

tillförlitlighet och intersubjektivitet. Intersubjektivitet handlar om fenomen som inte riktigt 

kan mätas objektivt, men det kan observeras och tolkas på likvärdiga sätt av flera personer.  

Eftersom min undersökning inte direkt är objektiv, behöver jag styrka mina resultat med 

andra personers argument, dvs. artiklar och litteratur. Detta för att min undersökning ska bli så 

tillförlitlig som möjligt. När det handlar om en diskursanalys kan bra intersubjektivitet 

exempelvis vara att använda sig av ett utvecklat analysverktyg (Bergström & Boréus, 2005). I 

mitt fall använder jag mig av begreppslig utredning som verktyg för att analysera hur olika 

termer används och framställs i valda skoldokument. Vidare har jag varit noggrann med att 

utförligt förklara mitt val av metod och att ha noggranna beskrivningar i studien, som även är 

viktigt enligt Bergström & Boréus (2005). Vidare anser de att validiteten i en diskursanalys 

handlar om att vara noga i framställandet av sina tolkningar angående material och resultat. 

Detta kan exempelvis stärkas genom att använda referat som styrker tolkningar av texter. I 

min studie har jag därför haft avsikten att styrka mina tolkningar med citat och att vara tydlig 

med vad jag anser och vad författarna anser.  

3. Analys och resultat 

Här kommer termerna att utredas och analyseras med avsikt att undersöka hur de används och 

framställs i tidigare nämnda texter. Vidare kommer dokumenten även undersökas och 

jämföras för att upptäcka eventuella mönster, likheter eller olikheter.  
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3.1 Integrering och inkludering 

3.1.1 Salamancadeklarationen 

Originalversionen av Salamancadeklarationen använder termerna ”inclusion” och ”inclusive 

education”, men i den svensköversatta utgåvan översätts det med integration. Detta ser jag 

som lite förvirrande och vilseledande och har därför valt lägga fokus på de engelska termerna, 

då de används i originalversionen.  

 

”Integrering” är en term som ständigt nämns i Salamancadeklarationen och det fastslås att 

”integrering” stödjer och välkomnar mångfald bland eleverna. ”Integrering” handlar här om 

att avlägsna socialt utanförskap grundad på ras, samhällsklass, etnicitet, religion, kön och 

förmåga. Det fastslås i deklarationen att ”alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas 

tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader (…) och skolorna 

måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för både olika 

inlärnings metoder och inlärningstempon” (Svenska Unescorådet, 2006, s.18). Användandet 

av termen ”integrering” kan här tolkas som att alla barn borde undervisas i en och samma 

skola, men att de där kan få en individuell undervisning efter behov. Dock ska det strävas 

efter en gemensam undervisning i den mån det är möjligt. Vidare fastställs det att ” den 

uppgift som den integrerade skolan står inför är att utveckla en pedagogik med barnet i 

centrum som har förutsättningar att med framgång ge undervisning åt alla barn, däribland 

dem som har grava skador och funktionshinder (…) inrättandet av sådana skolor är ett 

avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa en 

välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle” (Svenska Unescorådet, 2006, 

s.16). Målet tycks vara att ”integrering” ska handla om en gemensam undervisning för alla 

och att utmaningen är att utveckla en pedagogik som gör detta möjligt. Skolans verksamhet 

ska anpassas efter eleverna och deras inlärningsbehov och det ska inte finnas några undantag. 

”Integrering” står för allas rätt att ta del av undervisningen, då även för barn med exempelvis 

grova skador. Termen” integrering” nämns här även i samband med avvecklande av 

diskriminerande attityder och uppbyggnaden av samhället. ”Integrering” står då även för mer 

än just undervisning för alla, det står även för ett tillgängligt samhälle för alla. Det kan tolkas 

som att ”integrering” i skolan kan leda till mer medverkan i samhället, genom att 

diskriminerande attityder kan avvecklas redan i skolan. Exempelvis kan barn i behov av stöd 

då bli mer fri från orättvisa behandlingar och på det sättet bli mer anpassade i både skola och 

samhälle.  
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3.1.2 FNs barnkonvention 

FN:s barnkonvention tycks använda sig mest av termen ”inkludering” när de talar om alla 

barns rättighet till undervisning. De riktar sig inte bara till Sveriges barn utan till hela världens 

och alla barn ska ha samma rätt till utbildning vart de än kommer ifrån. Det fastslås bland 

annat att de ska ”göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla” 

(FN:s barnkonvention, artikel 28). En tolkning kan vara att ”inkludering” målas upp som en 

tanke om undervisning för alla generellt, då det fokuseras på att skolan ska vara tillgänglig 

och gratis för alla barn. Alla barn ska ha rätt till skolgång och deras fokus ligger på mer än 

exempelvis barn i behov av särskilt stöd. Samtidigt nämner de även dessa barn och i det 

sammanhanget använder de sig av termen ”integrering” istället för ”inkludering”. Gällande 

barn i behov av särskilt stöd fastslås det att ”alla ska ha rätt till undervisning och det ska ges 

nödvändigt stöd i en integrerad utbildning” (FN:s barnkonvention).  

3.1.3 Lgr 11 

I Lgr11 används inte termerna ”integrering” eller ”inkludering”, utan de används istället 

indirekt. Det framhålls att ” skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande (…) och 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr 11, s.8). Detta 

kan tydas som att det enligt läroplanen ska arbetas mot en mer gemensam skola, då det 

formuleras med alla och varje elev. Detta antagande styrks i och med att undervisningen ska 

vara tillgänglig för alla oavsett olika förutsättningar eller behov. Vidare understryks det i 

läroplanen att ” med en likvärdig utbildning menas inte att undervisningen måste utformas på 

samma sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika, då det finns olika vägar att nå målet. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och skolan har ett ansvar för de 

elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lgr 11, s.8). Detta kan tolkas som 

att en gemensam skola för alla inte behöver handla om lika undervisning för alla, men att alla 

ska ha samma möjligheter. Det finns inte bara ett sätt att nå målen, utan alla ska kunna nå dem 

med rätt hjälp. Resurserna ska därför även läggas där det finns mest behov för dem.  

 

3.1.4 Carlbeck-Kommittén 

Carlbeck-Kommittén har barn i behov av särskilt stöd i fokus och menar att de har rätt till 

ordinarie undervisning.” Integrering” menar de står för ” processen att forma en inkluderande 

undervisning som innesluter alla. Det handlar inte om att göra något med en eller med några 

enstaka elever, utan det är undervisningen som ska vara inkluderande och omfatta alla och 

allas tillhörighet ska ses som en självklarhet”(SOU 2003:35, s.35). Det kan tolkas som att 
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alla elever oavsett behov ska ha möjlighet att gå i den allmänna skolan och det är inte eleverna 

som ska anpassas till undervisningen, utan undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

enskilda förutsättningar och behov.  ”Integrering” handlar här om att uppnå en helt gemensam 

skola där undervisningen omfattar alla. Vidare fastställer de att ”vår utgångspunkt (…) är att 

utgå från eleverna och ha deras bästa för ögonen. Barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning är en mycket heterogen grupp med mycket varierande behov och 

förutsättningar”(SOU 2003:35, s.19). Detta kan tydas som att barnens behov och vad som är 

bäst för dem går före idén om en gemensam undervisning, då deras behov kan variera mycket. 

Dock verkar målsättningen vara en gemensam skola för alla då de konstaterar att ” i vårt 

fortsatta arbete kommer vi att ägna speciell uppmärksamhet åt förutsättningarna att 

åstadkomma en inkluderande skola” (SOU 2003:35, s.13).  

 

3.1.5 Jämförande sammanfattning 

Den värdegrund som dagens skola vilar på är starkt influerat av ett inkluderande synsätt. 

Skolans styrdokument, Salamanca deklarationen, FN:s barnkonvention och Carlbeck-

Kommittén har alla kopplingar till termerna ”inkludering” och ”integrering”. Alla framhåller 

barns rättighet till likvärdig utbildning och att ingen ska diskrimineras.  De skiljer sig dock 

bland annat en del i användning av termerna ”integrering” och ”inkludering” och betydelsen 

kan även tyckas variera något. Den svensköversatta Salamancadeklarationen använder 

exempelvis begreppet ”integrering” när de talar om alla barns rätt till likvärdig utbildning, 

medan Carlbeck-Kommittén istället talar om en ”inkluderande” undervisningen och en 

”inkluderande” skola. En likhet mellan de två dokumenten är att de båda syftar mest till barn i 

behov av särskilt stöd och deras rätt till en gemensam undervisning. Men 

Salamancadeklarationen yrkar på en gemensam undervisning i den mån det är möjligt, medan 

Carlbeck-Kommittén anser att alla elever ska undervisas tillsammans oavsett olika 

förutsättningar.  

 

I Lgr 11 nämns inte termerna ”inkludering” eller ”integrering”, men det framhålls att alla 

elevers utveckling ska främjas och att undervisningen ska anpassas till varje elev. Det 

framkommer att det ska arbetas mot en gemensam skola, men inte hur det ska uppnås. Det 

framgår exempelvis inte huruvida elever med särskilda behov ska undervisas tillsammans 

med de andra likt Carlbeck-Kommitténs uppfattning, eller om de även kan undervisas 

individuellt men i samma skola som det nämns i Salamancadeklarationen. Dock står det i Lgr 

11 att de med en likvärdig utbildning menas att undervisningen kan utformas på olika sätt och 
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att den därför aldrig kan utformas lika för alla. Det skulle kunna uppfattas som att 

individuellanpassad undervisning är godtagbart och att det fortfarande ses som ”inkludering” 

av alla elever. FN:s barnkonvention använder termen ”inkludering” i kontext till alla barns 

rätt till undervisning oavsett vart de kommer ifrån. De syftar mer till alla världens barn och 

talar exempelvis om en gratis skola för alla. FN:s barnkonvention skiljer sig på det sättet från 

de övriga dokumenten, men de nämner även de barn i behov av särskilt stöd.  De använder då 

termen ”integrering” och menar att dessa barn också har rätt till utbildning och de ska få den 

hjälp de behöver för att kunna ta del av den gemensamma undervisningen i skolan. Frågan är 

om de syftar till olika betydelser för termerna beroende av sammanhang och barn.  

 

3.2 Delaktighet 

3.2.1 Salamancadeklarationen 

I Salamancadeklarationen används inte termen ”delaktighet” direkt, men det anförs 

exempelvis att ”varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov 

(…) och utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på 

sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas” (Svenska 

Unescorådet, 2006, s.11). Det kan tolkas som att det är viktigt att ha förståelse för barns olika 

unika egenskaper, intressen och inlärningsbehov och att undervisningen ska vara utformad på 

ett sätt som gör det möjligt att tillvarata barnens olika egenskaper. Vidare kan det tydas som 

att barnen ska ha rätt att samverka i undervisningen utan att behöva anpassa sig till en speciell 

undervisningsstrategi. Det fastställs att ”skolorna skall ge platsför alla barn, utan hänsyn till 

deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar”( 

Svenska Unescorådet, 2006, s.16). Det kan tolkas som att alla ska kunna ta del av 

undervisningen i den allmänna skolan trots deras olika förutsättningar och ”delaktighet” står 

här för alla barns rätt till lika undervisning.  

 

Vidare understryks det att ”i de undantagsfall där barn placeras i särskilda skolor behöver 

undervisningen av dem inte vara helt segregerad. Deltidsundervisning i ordinarie skolor bör 

uppmuntras” (Svenska Unescorådet, 2006,s.22).  Detta kan uppfattas som att det är barnens 

bästa som ska stå i centrum och om den allmänna undervisningen inte är det bästa för barnet, 

ska de få den hjälp som behövs individuellt, i mindre grupper eller i en särskild skola. 

”Delaktighet” kan anses vara huruvida eleven känner att de är medräknade i undervisningen, 

oavsett om det sker i den ordinära skolan eller i en särskild skola. Trots detta tycks en 
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gemensam skola för alla vara det ultimata och det ska ske i den mån det är möjligt. De 

uppmanar bland annat alla regeringar att ”i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen om 

integrerad undervisning, som innebär att alla barn undervisas inom det ordinarie 

skolväsendet, om det ej finns tvingande skäl att handla på annat sätt” (Svenska Unescorådet, 

2006, s.11).  

 

3.2.2 FN:s barnkonvention 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och ska: ”vid alla åtgärder som rör 

barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, 

administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta 

rummet” och ”göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla” 

(FN:s barnkonvention, artiklar 3,28) FN:s barnkonvention grundar sig i att alla barn ska ha 

samma rättigheter och barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn. 

Alla ska ha rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis. Vidare ska barn i behov av 

särskilt stöd ha rättighet till ett liv som främjar deras självförtroende och medverkande i 

samhället. Det fastslås bland annat att ”ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör 

åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, 

främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället” (FN:s 

barnkonvention, artikel 23). ”Delaktighet” i FN:s barnkonvention kan anses handla om alla 

barns rätt att vara med och medverka i skolan och att det är en rättighet och något som ska 

vara självklart för alla. Grundskolan ska vara gratis så att alla har samma förutsättning att få 

gå i skolan. ”Delaktighet” när det handlar om barn i behov av särskilt stöd, kan tolkas stå för 

utbildning och att få vara en del av samhället. Det är barnens bästa som ska vara i centrum 

och de ska alltid få vara med och påverka utformandet av sina egna liv 

 

3.2.3 Lgr 11 

”Delaktighet” tycks ha en stor plats i läroplanen och mycket i skolan handlar just om att ha 

förståelse för varandras olikheter, men att vi ändå alla har lika värde och samma rätt att vara 

med i skolan. I Lgr 11 fastslås det bland annat att ”ingen ska i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling”(Lgr 11, s.7). Det kan tolkas som att ”delaktighet” i 

läroplanen handlar mycket om att få vara olika och ha olika uppfattningar om saker och ting, 

men att alla ändå har samma värde och samma rätt att vara med. Det ska inte få förekomma 
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någon sorts av diskriminering och när det gäller kön så fastställs det att ”skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter (Lgr 11, s.8). Kvinnor och män 

ska ha samma möjligheter och samma chanser att medverka i skolan. Vidare kan det också 

tolkas som att ingen ska bli nekad undervisning i skolan på grund av funktionsnedsättning, 

utan mångfald av olika slag ska istället uppmuntras och undervisningen ska anpassas efter 

elevers olika behov och förutsättningar. Därutöver understryks det att ”medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingar” och ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lgr 11, s.7). 

Detta kan tydas som att alla elever ska utvecklas och bli en del av samhället och där ska de bli 

accepterade för de personer de är och ingen ska bli diskriminerad på grund av olikheter. Dock 

verkar ”delaktighet” i läroplanen syfta mycket till att få eleverna att bli mer ansvarstagande 

individer och förbereda dem inför framtiden. Detta istället för att se till deras möjligheter i 

nuet och deras rättighet till medverkan redan i skolan. 

 

3.2.4 Carlbeck-Kommittén 

Carlbeck-Kommittén strävar efter att alla barn ska få gå i den ordinarie skolan och de arbetar 

för att elever i behov av särskilt stöd inte ska särskiljas från andra elever och att alla elever 

ska bli sedda. Det står exempelvis att ”en långsiktig vision för den svenska skolan är att den 

ska utvecklas till en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras 

behov. Det är i denna anda vi bedriver vårt arbete i Carlbeck-Kommittén”(SOU 2003:35, 

s.11). ”Delaktighet” kan här tydas som alla elevers rätt till att bli sedda och få vara med i 

undervisningen. Alla elever ska ges möjligheter och få utrymme att höras och synas. Vidare 

nämns ”delaktighet” i samband med en gemensam skola, det fastslås bland annat att ” 

delaktighet och inflytande är en förutsättning för en inkluderande undervisning och för en 

skola med hög kvalitet”(SOU 2003:35, s.11). Det kan tolkas som att eleverna själva ska få 

vara med och ha inflytande över sin utbildning och att det är viktigt i målet om en gemensam 

skola för alla. Attityder tas också upp som en viktig del när det gäller ”delaktighet” och det 

slås fast att ”omgivningens attityder påverkar hur en elev med utvecklingsstörning känner att 

han kan klara av saker och får vara med och ingå i en gemenskap” (SOU 2003:35, s.15). 

Lärare och andra elevers attityder anses här ha betydelse för huruvida en elev i behov av 

särskilt stöd känner sig innefattad eller inte. Det kan tolkas som att positiva relationer har stor 
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inverkan när det gäller en elevs känsla av medverkan och det handlar om mer än att bara vara 

med i exempelvis klassrummet. En elev skulle då kunna känna sig utanför trots att de är med i 

ett klassrum med många andra elever. Dessutom tycks självförtroende vara viktigt för att 

kunna känna att de är en del av klassen, då det fastställs att ”självförtroende, snarare än 

funktionshinder, har betydelse för upplevelsen av delaktighet i skolan” (SOU 2003:35, s.15).  

 

3.2.5 Jämförande sammanfattning 

”Delaktighet” är en term som nämns i alla dokumenten, även om det ofta nämns indirekt.  

Salamancadeklarationen använder sig inte av termen ”delaktighet” men det slås exempelvis 

fast att mångfald ska tillvaratas genom att se till elevers olika intressen och egenskaper. Ingen 

ska heller bli nekad undervisning på grund olika förutsättningar och behov. ”Delaktighet” kan 

tolkas handla om elevers rätt att vara medverkande i skolan och att alla har rätt att vara olika. 

Vidare ses det som viktigt att eleverna får likvärdiga möjligheter i skolan då det i sin tur kan 

leda till större medverkan i samhället. Dock verkar barnets bästa vara det viktigaste och om 

den allmänna undervisningen inte är det bästa för barnet, så ska de istället erbjudas hjälp i 

exempelvis mindre grupper eller i en särskild skola. ”Delaktighet” verkar stå för huruvida 

eleven själv känner sig medräknad i undervisningen eller inte. Sedan om det är i den ordinära 

skolan eller i en särskild skola som eleven trivs och känner sig medräknad är inte det viktiga.  

 

Carlbeck-kommittén verkar ha en lite annorlunda syn på ”delaktighet”. De använder termen 

”delaktighet” i bemärkelsen av att barn i behov av särskilt stöd inte ska särskiljas från de 

andra barnen och att skolan därför ska vara öppen för alla. Vidare menar de att ett barns 

funktionshinder inte är avgörande om ett barn blir medräknad eller inte, utan det handlar om 

barnets självkänsla och andra personers attityder. De ser personalens kompetens som viktig 

och anser att de har möjligheten att göra barn i behov av särskilt stöd mer involverade i 

undervisningen. Barns olika förutsättningar och behov ska alltså inte ha inverkan på huruvida 

de känner sig involverade i skolan eller inte. 

 

I läroplanen tycks ”delaktighet” handla mer om att ha förståelse för varandras olikheter och 

att alla ska ha samma möjligheter att delta i skolan utan att bli diskriminerad på grund av 

exempelvis religion, kön eller funktionsnedsättning. Det ligger även mycket fokus på 

jämställdhet och att alla ska få vara involverade i skolans aktiviteter oberoende av kön. Vidare 

fastslås det att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna medverka i samhällslivet. Dock kan läroplanen även tolkas som att ingen 
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ska bli nekad att gå i den allmänna skolan på grund av funktionsnedsättning, då mångfald i 

skolan ska uppmuntras. Det framgår även att undervisningen ska anpassas efter elevers olika 

behov och förutsättningar och på det sättet främjas allas rätt att vara med, detta nämns även i 

Salamancadeklarationen och i Carlbeck-kommittén. FNs barnkonvention kan tyckas använda 

termen ”delaktighet” i förhållande till alla världens barns rätt till skolundervisning generellt. 

De fastslår bland annat att alla barn ska ha samma rättigheter och barnen ska själva vara med 

och kunna påverka beslut som berör deras liv. ”Delaktighet” nämns även i förhållande till 

gratis utbildning och det ska vara möjligt för alla barn. Alla ska få tillgång till undervisning 

oavsett bakgrund eller förutsättningar. När det gäller barn i behov av särskilt stöd nämns 

”delaktighet” i förhållande till deras rätt till ett liv som främjar deras självförtroende och 

medverkan i samhället. Även om användandet av termen ”delaktighet” varierar en del i 

dokumenten, då fokus ligger på olika ställen, så handlar det i alla i stort sett om alla barns rätt 

till att vara med på lika villkor i skolan och i samhället.  

 

3.3 En skola för alla 

3.3.1 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen kan tolkas som mycket positiv gällande tanken om ”en skola för 

alla” och att även barn i behov av stöd ska bli inkluderade i den allmänna skolan. Det fastslås 

exempelvis att ” skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, 

intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Den skall 

omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och barnarbetare, barn 

från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra eftersatta 

eller marginaliserade områden eller befolknings grupper” (Svenska Unescorådet, 2006, 

s.16). Det kan tolkas som att termen ”en skola för alla” här handlar om precis alla barn 

oavsett förutsättningar och behov och deras rätt till undervisning i ordinarie skolor. Inget barn 

ska nekas undervisning, utan pedagogiken och arbetssättet ska istället anpassas för att kunna 

ta emot alla elever. De uppmanar bland annat alla regeringar att ” i sina politiska riktlinjer 

och anslagstilldelningar prioritera förbättringarna av sina utbildningssystem så att de kan ta 

emot alla barn, oavsett individuella skillnader eller svårigheter” och vidare fastslår de att ” 

elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose 

dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” 

(Svenska Unescorådet, 2006, s.11). ”En skola för alla” kan här anses inbegripa att skolorna 

ska ha kompetens att undervisa alla barn, då även de med grava skador och funktionshinder. 
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Dessutom ska barnet alltid stå i centrum och det handlar om att utveckla rätt slags pedagogik 

för att kunna tillgodose alla elevers behov och även bibehålla en undervisning av bra kvalitet.  

 

3.3.2 FN:s barnkonvention 

Även om FNs barnkonvention riktar sig till alla världens barn och deras rätt till skola, det 

fastslås även att barn i behov av särskilt stöd ska ha samma rättigheter som alla andra. 

Handikappade barn ska ha tillgång till undervisning som förbereder dem och främjar till 

integrering i samhället. Konventionen ska bland annat ”syfta till att säkerställa att det 

handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- 

och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett 

sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, 

innefattande dess kulturella och andliga utveckling” (FN:s barnkonvention, artikel 23).  

 

Termen ”en skola för alla” nämns inte i barnkonventionen, utan fokus verkar ligga mer på det 

enskilda barnets rättighet till utbildning. Det framkommer inte huruvida alla barn 

nödvändigtvis ska undervisas tillsammans, trots olika förutsättningar. Dock nämns det i en av 

deras senare redogörelser att barn med funktionshinder ska ha rätt till undervisning och det 

ska ges nödvändigt stöd i en integrerad utbildning.  Konventionsstaterna tillstår exempelvis att 

”mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är universella, odelbara och inbördes 

beroende av och relaterade till varandra samt bekräftar behovet av att garantera att personer 

med funktionsnedsättning får åtnjuta dem utan diskriminering” och att 

”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” är begrepp som är under utveckling och att 

funktionshinder härrör från samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hinder 

som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande 

i samhället på samma villkor som andra” (Ds, 2008:23). Det kan tolkas som att det under 

senare år även har blivit mer fokus på barn i behov av särskilt stöd och på integrering och 

tanken om ”en skola för alla”. Men barns egna rättigheter och deras vilja ska tas hänsyn till. 

Det framgår att alla oavsett olika särskilda behov ska ha samma grundläggande frihet och 

rättigheter och alla ska få ta del av det utan någon slags diskriminering. Detta kan tydas som 

att om ett barn i behov av särskilt stöd vill delta i den allmänna undervisningen, så ska de få 

den möjligheten. De ska ha samma rättigheter att välja som alla andra och de ska inte 

diskrimineras på grund av olika förutsättningar.  
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3.3.3 Lgr 11 

Mycket av läroplanens riktlinjer tycks vila på tanken om ”en skola för alla” och det i 

betydelsen av att alla barn ska få en likvärdig utbildning och att alla barn ska få den hjälp de 

behöver för att nå kunskapsmålen. Det fastslås exempelvis att ” undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper”(Lgr 11, s.8). För att undervisningen ska kunna anpassas till eleverna, klargörs det 

även att undervisningen inte behöver se lika ut för alla, utan det viktiga är att alla elever 

lyckas nå målen. Det slås bland annat fast att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr 11, s.8). Skolan har ett ansvar och ska ta 

hänsyn till elever i behov av särskilt stöd och se till att de når målen. Det talas hela tiden om 

alla barn och att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning, det ska alltså strävas mot ”en 

skola för alla” och det är verksamheten som ska anpassas efter elevers olika förutsättningar 

och behov och inte tvärtom.   

 

3.3.4 Carlbeck-kommittén 

Carlbeck-kommittén formulerar: ”utgångspunkten för vårt arbete ska vara att utbildningen 

för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska hålla en hög kvalitet samtidigt 

som principen om en skola för alla ska stärkas” (SOU 2003:35, s.21). Vidare framhäver de 

att ”i våra direktiv talas om en skola för alla i bemärkelsen att elever med olika 

funktionshinder inte särskiljs från andra elever” (SOU 2003:35, s.21). Termen ”en skola för 

alla” dyker frekvent upp i Carlbeck-kommittén och det nämns att principen om en skola för 

alla bör stärkas. När de talar om ”en skola för alla” syftar de på elever i behov av särskilt stöd 

och att de inte ska särskiljas från andra elever. I en sådan skola ska alla elever bli sedda och 

bemötta och de ska få en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. De fastslår 

exempelvis att ” en skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där 

alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser 

deras behov och krav” (SOU 2003:35, s.21).  Detta kan tolkas som att ”en skola för alla” inte 

bara inbegriper barn i behov av stöd och deras rätt till utbildning tillsammans med andra. 

Dock verkar grunden vila på barn i behov av stöd och deras rätt att delta i den allmänna 

skolan.  
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3.3.5 Jämförande sammanfattning 

I den benämning Salamancadeklarationen använder termen ”en skola för alla” tycks det 

inkludera precis alla barn, oavsett behov och förutsättningar. Det fastslås exempelvis att även 

barn med grova funktionshinder ska kunna delta i den allmänna undervisningen och att det är 

skolans uppgift att skaffa rätt kompetens och de resurser som behövs för att göra detta 

möjligt. Läroplanen tycks också sträva efter ”en skola för alla” men det handlar inte om att 

alla ska få en exakt lika utbildning. Det viktiga är att alla får samma möjligheter, men att 

målen kan nås på olika sätt och undervisningen behöver därför inte se lika ut för alla. FN:s 

barnkonvention nämner inte termen ”en skola för alla” och fokus tycks istället ligga mer på 

det enskilda barnets rätt till utbildning. Det framkommer bland annat inte huruvida barn med 

olika förutsättningar och behov borde undervisas tillsammans eller inte. Men däremot fastslås 

det att alla barn ska ha möjlighet till undervisning i skolan och därför ska det exempelvis vara 

gratis för alla. Ingen ska alltså bli utesluten och det kan dock tolkas som att det ändå strävas 

mot ”en skola för alla”. I en av konventionens senare redogörelser tycks det ligga mer fokus 

på barn i behov av särskilt stöd och deras rätt till undervisning och rätt till stöd i en integrerad 

utbildning. Barn i behov av särskilt stöd ska ha möjligheten att ta del av den allmänna 

undervisningen om de vill och de har samma rättigheter att välja detta som alla andra. 

 

I FN:s barnkonvention framgår det att alla oavsett olika särskilda behov ska ha samma 

grundläggande frihet och rättigheter och alla ska få ta del av det utan någon slags 

diskriminering. Detta kan tydas som att om ett barn i behov av särskilt stöd vill delta i den 

allmänna undervisningen, så ska de få den möjligheten. Carlbeck-Kommittén vilar precis som 

Salamancadeklarationen på tanken om ”en skola för alla”. ”En skola för alla” syftar i 

Carlbeck-Kommittén på elever i behov av särskilt stöd och att de inte ska särskiljas från andra 

elever. Alla elever ska ha tillgång till en undervisning som tillgodoser deras olika behov och 

krav. Vidare jobbar de för att principen om ”en skola för alla” ska stärkas och det betyder att 

fler barn med funktionshinder ska kunna delta i den ordinarie skolan.  

 

4. Diskussion 

Här presenteras min diskussion angående resultat och analys, där jag för en djupare 

diskussion kring de tidigare nämnda termerna och hur de kan tolkas på varierande sätt i 

dokumenten. Slutligen kommer jag att diskutera mitt val av metod och hur det har fungerat.  
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4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att alla de nämnda dokumenten har kopplingar till termerna ”inkludering”, 

”integrering”, ”delaktighet” och ”en skola för alla”. Dock varierar det hur de olika termerna 

framställs och vart betoningen ligger. Dock anser jag det framkomma att dessa begrepp 

bedöms vara viktiga och att ”inkludering”, ”integrering” och ”delaktighet” ska främjas för att 

målet om ”en skola för alla” ska kunna nås. Det handlar om att alla barn ska ha möjlighet att 

gå i den ordinarie skolan och att de ska kunna undervisas tillsammans oavsett olika 

förutsättningar. Det som varierar i dokumenten är vägen fram till att målet nås. Termerna har 

inte riktigt samma betydelse i de olika dokumenten och det kan vara intressant att sätta ifråga 

hur det egentligen påverkar undervisningen. Som lärare ska exempelvis läroplanen följas 

strikt medan Salamancadeklarationen mer ses som en riktlinje, enligt min egen uppfattning. 

Min tanke är då att läroplanen följs mer av lärarna och påverkar då undervisningens 

utformning mer än vad de andra dokumenten gör, vilket kan ses som en självklarhet. Men ser 

man till termernas olika betydelse i dokumenten, så menar jag att många bra riktlinjer kan 

förbises. Salamancadeklarationen har trots allt kommit till för att säkerställa barnens rätt i 

samhället och de förespråkar rätten till utbildning på samma villkor. De lyfter fram barn i 

behov av särskilt stöd och deras rätt att delta i undervisningen på samma villkor, vilket även 

Carlbeck-Kommittén gör. FN:s barnkonvention lägger mer fokus på det enskilda barnet och 

dess rättigheter. Det framkommer exempelvis inte huruvida alla barn borde undervisas 

tillsammans eller inte. När det gäller läroplanen, så tycks det strävas mot ”en skola för alla” 

trots att inte termen nämns i dokumentet. Det framställs exempelvis att alla barn ska få samma 

möjligheter till undervisning, men att målen kan nås på olika sätt.  Det betyder alltså att 

undervisningen inte behöver se lika ut för alla barn, som det framhävs i 

Salamancadeklarationen och Carlbeck-Kommittén. Termen en ”skola för alla” får alltså 

varierande betydelse i de olika dokumenten och för en lärare kan det tänkas vara svårt att 

skaffa sig ett sammanfattande intryck av begreppet.  

 

Resultatet visar även på mångsidigt användande av termerna ”integrering” och ”inkludering” i 

dokumenten. Salamancadeklarationen använder sig av termen ”integrering” när de 

förespråkar en likvärdig utbildning och menar att en gemensam undervisning för alla ska ske i 

den mån det är möjligt. Carlbeck-Kommittén använder sig istället av termen ”inkludering” när 

de talar om lika utbildning för alla och de menar att alla elever ska undervisas tillsammans 

oavsett olika förutsättningar och behov. Här visas det hur termerna ”integrering” och 
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”inkludering” används på olika sätt, men båda i förhållande till en likvärdig utbildning. Det 

kan tänkas att Salamancadeklarationens användande av termen ”integrering” är mer i enlighet 

med den tidigare synen på likvärdig utbildning. Med det syftar jag till ”integrering” i 

betydelsen av att alla barn ska ha rätten till att undervisas i den allmänna skolan, men att de 

där kan undervisas enskilt efter behov. Tolkningen kan styrkas i och med att 

Salamancadeklarationen anser att gemensam undervisning ska ske i den mån det är möjligt, 

men att det inte är en nödvändighet. Carlbeck-Kommittén använder istället termen 

”inkludering” i förhållande till alla barns rätt till lika undervisning oavsett olika 

förutsättningar och det ska inte finnas några undantag.  Läroplanen nämner varken termen 

”integrering” eller ”inkludering”, men det framhävs att alla elevers utveckling ska främjas och 

att undervisningen ska anpassas till varje elev. Det framkommer att det ska arbetas mot en 

inkluderande skola, men det står inget om hur det ska uppnås. Det innebär att betydelsen av 

”inkludering” och ”integrering” i läroplanen antingen kan liknas med 

Salamancadeklarationens användande av termerna eller med Carlbeck-Kommitténs. Det 

saknas tydlighet i huruvida ”inkludering” handlar om att alla elever ska undervisas 

tillsammans eller om de kan undervisas individuellt eller i mindre grupper. Eftersom det står i 

läroplanen att likvärdig utbildning handlar om att alla ska få en utbildning, men att den kan 

utformas på olika sätt, menar jag att det kan tolkas som att individuellanpassad undervisning 

är acceptabelt och att det fortfarande ses som inkludering av alla elever. FN:s barnkonvention 

använder termen ”inkludering” i sammanhang med alla barns rätt till undervisning och lägger 

då vikt på exempelvis en gratis skola till alla. De använder sig även av ”integrering”, men då i 

relation till barn i behov av särskilt stöd och deras rätt till utbildning. De växlar alltså mellan 

de två termerna beroende på vilka barn det handlar om.  

 

Termen ”delaktighet” nämns inte i alla dokumenten, men enligt mig sker det ofta istället 

indirekt. I Salamancadeklarationen har jag inte stött på termen ”delaktighet”, men det 

förespråkas ändå anser jag. Det talas bland annat om mångfald, barns olika förutsättningar och 

behov och att undervisningen ska vara till för alla oberoende av detta. Inget barn ska bli nekad 

utbildning oavsett om det handlar om den allmänna skolan eller andra skolor. ”Delaktighet” 

tycks handla om alla barns lika rätt till utbildning och rätt att välja själv. Det är deras egen syn 

på vad ”delaktighet” är för dem själva som är det viktiga. En elev kanske känner sig 

innefattad i skolan även om de ibland får enskild undervisning medan en annan elev kanske 

istället känner sig utanför på grund av detta. Betydelsen av ”delaktighet” kan alltså variera 

beroende på situation och vem det handlar om. Carlbeck-Kommittén tycks ha en lite 
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annorlunda syn på ”delaktighet”, då medverkande i den ordinarie undervisningen förespråkas 

till varje pris, vilket det inte gör i Salamancadeklarationen. De använder termen ”delaktighet” 

i betydelsen av att barn i behov av särskilt stöd inte ska särskiljas från de andra barnen och att 

de därför alltid ska undervisas tillsammans. Elevers funktionshinder är inte avgörande för 

huruvida de blir medräknade i klassen eller inte, utan det handlar om personers attityder och 

elevernas självkänsla. Elever i behov av särskilt stöd ska alltså inte undervisas separat från 

andra elever utan de ska kunna medverka på lika villkor som alla andra.  

 

I läroplanen nämns ”delaktighet” istället i relation till elevers kulturarv och medverkan i 

samhället. ”Delaktighet” tycks handla om att förbereda eleverna inför framtiden, så de på 

bästa sätt kan vara medverkande i samhällslivet. Eleverna ska få möjlighet att växa som egna 

individer för att senare kunna vara en del av samhället trots olikheter och varierande 

förutsättningar. Vidare nämns det mycket om att ingen ska diskrimineras på grund av 

exempelvis kön, religion eller funktionsnedsättning. Det kan tolkas som att ”delaktighet” även 

betyder lika förutsättningar för alla elever att vara med i skolans aktiviteter. Ingen ska 

exempelvis bli nekad undervisning i den ordinarie skolan på grund av funktionsnedsättning, 

utan undervisningen ska anpassas efter elevernas olika behov. Detta förespråkas som jag 

tidigare nämnt även i Salamancadeklarationen och i Carlbeck-Kommittén. FN:s 

barnkonvention nämner också ”delaktighet” i förhållande till barn i behov av särskilt stöd, 

men fastslår inget angående lika undervisning för alla eller enskild undervisning. Det som 

nämns är att barn i behov av särskilt stöd har rätt till ett liv som främjar deras självförtroende 

och medverkan i samhället. Betydelsen av ”delaktighet” för dessa barn kan därför tyckas 

kunna variera. ”Delaktighet” kan tyckas handla mest om alla elevers rätt till utbildning 

generellt, då grundskolan ska vara gratis. Alla ska alltså få samma möjligheter att gå i skolan 

och ta del av undervisningen.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Mitt val var att använda diskursanalys som metod och begreppslig utredning som inriktning 

för att besvara mina frågeställningar och jag anser att metoden har fungerat bra och att jag 

lyckats besvara mina frågor. Dock skulle resultatet ha kunnat bli ännu mer omfattande och 

givande om jag gått in djupare i analysen av de olika termerna och då även hur de påverkar 

varandra i samma dokument. Men arbetet skulle då ha blivit för stort och därför valde jag att 

begränsa undersökningen.  
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Såhär i efterhand känner jag att den här metoden är mer tidskrävande än vad jag först trott. 

För att få fram ett trovärdigt resultat har jag läst texter och dokument upprepade gånger för att 

sedan kunna jämföra dem med varandra och även i relation till de olika termerna. För att 

kunna analysera de olika termerna och vilken betydelse de har i de olika dokumenten har det 

varit betydande att jag varit insatt i allting redan från början. Men när jag väl var insatt i de 

olika dokumenten flöt arbetet på relativt bra. 

 

4.3 Avslutande kommentar 

Slutligen vill jag konstatera att jag lyckats besvara mina frågeställningar. Resultatet och 

analysen påvisar vilken betydelse de olika termerna ”en skola för alla”, ”integrering”, 

”inkludering” och ”delaktighet” har i Salamancadeklarationen, FN:s barnkonvention, Lgr 11 

och Carlbeck-Kommittén. Vidare anser jag även att resultatet visar på likheter och skillnader 

mellan termerna i de olika dokumenten. 

Det har varit en intressant studie att genomföra och jag känner att jag har fått mer kunskap om 

de analyserade dokumenten, som jag anser är viktiga att ha kännedom om som pedagog. 

Vidare är det intressant att fått se vilka olika betydelser termerna ”en skola för alla”, 

”integrering”, ”inkludering” och ”delaktighet” har i dokumenten och hur de kan tolkas på 

varierande sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Referenslista 
 

 

Ahlberg, A. (1999). På spaning efter en skola för alla. (IPD-rapporter 1999:08) Göteborg: 

Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Assarson, I. (2007). Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt 

uppdrag. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. 

 

Bergström, G & Boréus, K (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 

 

Englund, T. (1995). Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS Förlag.  

 

Fejan Ljunghill, L. (1995). En skola för alla - vad blev det av visionerna? Lärarförlaget. 

Norge. 

 

Göransson, K. (2008). Man vill ju vara som alla andra. Elevers röster om delaktighet och 

inkludering med fokus på elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. SPSM 

 

Jakobsson, I-L.(2002). Diagnos i skolan. En studie av skolsituationer för elever med 

syndromdiagnos. Göteborg: Göteborgs universitet.  

 

Karlsson, Y. (2007). Att inte vilja vara problem: social organisering och utvärdering av 

elever i en särskild undervisningsgrupp. Linköping: Linköpings universitet. 

 

Linikko, J. (2009). “Det gäller att hitta nyckeln”. Lärares syn på undervisning och dilemman  

för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan. (Doktorsavhandling i 

specialpedagogik). Stockholm: Stockholms Universitet. 

 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det 

och vad vet vi? Forskning i fokus nr 28. Myndigheter för skolutveckling. 

 

Skolverket (2011). Lgr11– Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Skolverket 

 

SOU 2003:35. För den jag är. Om utbildning och utvecklingsstörning. Delbetänkande av 

Carlbeck-kommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Svenska Unescorådet. (2/2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm:  

Svenska Unescorådets skriftserie. 

 

Tøssebro, J. (2004). Introduksjon. I J. Tøssebro (utg.), Integrering och inkludering. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Utbildnings- och kulturdepartementet, Regeringsskrivelse 1996/97:112 Utvecklingsplan för 

förskola, skola och vuxenutbildning-kvalité och likvärdighet. 

 

 



27 
 

Watt Boolsen, M. (2007). Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, 

samhälle. Malmö: Gleerup. 

 

Internetbaserade källor 
 

Barnkonventionen (2011). Barnkonventionen.  

 http://unicef.se/barnkonventionen 
 


