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Sammanfattning 

Studiens syfte är att: med utgångspunkt i två skilda propositionstexter (daterade 1990 och 2009) 

påvisa hur införandet av Individuella programmet/Introduktionsprogrammet vid två skilda 

tidpunkter löst differentieringsfrågan, samt att påvisa hur dessa lösningar motiverats och hur de 

kan förstås.  Syftet uppfylldes genom två frågeställningar. Den första riktade sig mot respektive 

proposition för att identifiera olika differentieringsformer och deras bakomliggande motiv. Den 

andra jämförde de båda propositionerna för att se om det över tid skett någon förändring i 

differentieringsfrågans besvarande och dess bakomliggande motiv. 

 Studien befinner sig inom ett läroplansteoretiskt forskningsfält och har tagit avstamp ifrån 

differentieringsrelaterad teori. Studiens källmaterial behandlades genom en kvalitativ textanalytisk 

metod och dess resultat påvisade en förändring över tid i besvarandet av differentieringsfrågan. 

Båda de undersökta propositionerna betonar det demokratiska syftet mest frekvent, men de gör 

det på olika sätt. I propositionen daterad 2009 går det demokratiska syftet oftare att koppla till 

elevers egna individuella val. I studien framkom två skäl till detta som beror på en över tid ändrad 

syn på det meritokratiska syftets innebörd. Det första att regeringen inte anser att alla elever är 

lämpade för högskolestudier. Den andra att den nu sittande regeringen inte delar synen om en 

arbetsmarknad som förutsätter ett kunskapssamhälle. Istället ser man att en framtida 

arbetsmarknad kommer att ställa mindre krav på utbildning. 

 

Nyckelord: differentieringsfrågan, demokrati, meritokrati, utbildningspolitik, gymnasieskolan, 

individuella programmet, introduktionsprogrammet 
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1. Inledning 

Den 28 september 2009 släpps ett pressmeddelande på regeringens hemsida. Det Individuella 

programmet skall avskaffas. Istället skall fem särskilda program införas i gymnasieskolan som 

ersätter det Individuella programmet.1 Utbildningsminister Jan Björklund förklarar att ”- Gamla 

IV ska bort. Vi måste stoppa utslagningen från gymnasiet […]”.2 Regeringen menar vidare att det 

tidigare Individuella programmet riktat sig mot en mycket heterogen grupp och att det 

presenterat alldeles för låga resultat. Endast 13,5 procent av de elever som började på ett 

Individuellt program 2003 nådde inom fem år målen för gymnasieskolan. Detta samtidigt som 44 

procent hoppade av programmet efter ett år. Regeringens lösning på problemet får namnet 

Introduktionsprogrammet. Programmet är likt sin föregångare men vill lösa dess problem med 

heterogeniteten med en differentiering eller uppdelning av Introduktionsprogrammet. Fem 

ingångar till Introduktionsprogrammet med skilda syften införs. Två ingångar riktar sig mot 

elever som vill studera på ett nationellt gymnasieprogram, ytterligare två riktar sig mot de elever 

som istället vill röra sig ut mot yrkeslivet och en sista inriktning ska hjälpa nyligen anlända 

invandrarungdomar att utveckla sina kunskaper i svenska. 3 

Att differentieringar sker inom skolvärlden är inte något nytt. Sådana åtgärder är istället en del 

av svaret på en för skolpolitiken ständigt närvarande problematik. Problematiken ryms inom en 

fråga som brukar benämnas differentieringsfrågan. Frågan har ingen färdig lösning och har 

historiskt varit ett hett debatterat ämne. Å ena sidan menar man att en sammanhållen skola med 

en heterogen elevgrupp är ett medel för att påverka samhället i en demokratisk riktning. Å andra 

sidan ska skolan inte endast gynna ett demokratiskt syfte utan också ett meritokratiskt syfte. Det 

vill säga för att samhället skall fungera måste skolan någon gång sortera sina elever så att de i 

framtiden kan fylla ut olika samhällspositioner.4 Frågan är bara, när och hur ska denna sortering 

eller differentiering ske? 

Jag kommer i denna studie genom ett fokus på gymnasieskolan följa differentieringsfrågans 

besvarande över tid. Min studie kommer att inledas vid 1990-talets gymnasieskola och avslutas 

vid 2011 års gymnasieskola. Förhoppningen är att synliggöra besvarandet på en fråga som idag 

sällan figurerar i den offentliga debatten.  

                                                
1 Regeringen ”IV-program avskaffas”, http://www.regeringen.se/sb/d/11325/a/132568 [Hämtad den: 
2 Ibid. 
3 Regeringen ”IV-programmet avskaffas” http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/25/68/ff69ec06.pdf 
[Hämtad den: 2011-12-30] 
4 Skott, Pia, Läroplan i rörelse: det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal 
genomförande praktik, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009, Uppsala, 2009, 
s.19 ff 
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer differentieringsfrågans historiska bakgrund att belysas. Vidare ges 

en kortfattad beskrivning av hur det går att förstå hur skolan tar gestalt. Slutligen placeras även 

studien in i ett tydligare sammanhang. 

2.1 En historisk bakgrund till differentieringsproblemet 

Idag tar vi den obligatoriska grundskolan för givet, men vi behöver inte gå långt tillbaka i den 

svenska historien för att se att den obligatoriska nioåriga skola som vi känner, inte alltid varit 

självklar. Man började diskutera en utvidgning av rösträtten i Sverige i slutet av 1800-talet. Till 

diskussionen tillkom också en debatt om huruvida vissa grupper i samhället saknade den 

utbildning, som sågs som en viktig grund för att kunna inta ett personligt politiskt 

ställningstagande. De grupper som förespråkade en utvidgad rösträtt såg detta som ett starkt skäl 

till att man även borde utvidga den obligatoriska skolundervisningen, då det fanns en 

demokrativinst i detta.5 Med tiden skulle också skolundervisningen utvidgas i den dåtida 

folkskolan. Under 1900-talet delades den i tre olika skolformer som benämndes småskola, 

folkskola och mindre folkskola. Gemensamt för dessa tidsepoker är dock att utbildningen kunde 

skilja sig mellan olika elever. Vissa elever läste på halvtid och andra på heltid. 6 Det går alltså inte 

att se denna skola som likvärdig ur ett kunskapsperspektiv. Istället handlar det om ett väldigt 

splittrat utbildningssystem där olika skolformer leder till ett skilt kunskapsstoff. 

Frågan om utbildningssystemets olikhet kom att leva vidare och på 40-talet, i och med andra 

världskrigets slutskede, pågick en debatt där ena sidan förespråkade en radikal skolförändring. De 

ville se förändringar som rörde sig mot en enhetsskola och med tiden blev de debattens segrare. 

Idén om en enhetsskola innebar, att det fram tills nu väldigt splittrade skolsystemet skulle enas 

under ett och samma tak. Vidare skulle också denna enhetsskola beläggas med nio års skolplikt.7 I 

samband med arbetet med en tänkt enhetsskola väcktes också frågan om hur en sådan skola 

skulle kunna genomföras rent pedagogiskt. En enhetsskola skulle innebära fler elever under 

samma tak. Kraven på individualisering inom klassrummets ram skulle således växa. Slutligen 

kom skolkommissionen med förslag på två vägar till att lösa detta problem. Den ena var att 

                                                
5 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, 8. rev. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010, s. 13 
6 Ibid., s. 57, 107 
7 Ibid., s. 117 f. 
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kursplanerna skulle kunna bestå av både grundkurser och överkurser. Den andra var att förändra 

arbetssättet i skolan, alltså öka inslaget av individualisering.8  

Visionen om en enhetsskola blev till viss del verklighet då man på 1950-talet genom ett 

riksdagsbeslut inrättade flertalet enhetsskolor på försök.9 Dock skulle det dröja tills 1962 innan 

regeringen lade en proposition för en ny samlad skola. Propositionen antogs av riksdagen och för 

att poängtera att detta var något nytt, valde man att benämna den nya skolan för Grundskolan. 

Grundskolan skulle vara obligatorisk och därmed belagd med nio års skolplikt. Detta innebar 

alltså att det parallella systemet med folkskolan, realskolan och flickskolan helt avvecklades. Dock 

hade vägen fram till denna skola inte varit helt oproblematisk ur ett differentieringsperspektiv.10 

Problematiken med hur man inom ramen för pedagogiken skulle kunna anpassa 

undervisningsinnehållet för en större grupp elever, kan ses som en del av en övergripande 

frågeställning. Nämligen frågan om hur länge eleverna kan hållas samman innan de delas upp 

inför högre utbildning. Denna fråga som nu blev aktuell kom att hädanefter rymmas under 

begreppet differentieringsfrågan. Frågan hade ingen färdig lösning, men det fanns möjliga vägar att 

gå. Antingen valde man att tidigt differentiera (dela upp) eleverna, eller så lät man en 

differentiering ske senare. Valde man en senare differentiering skulle elevernas olikheter öka 

kraven på individualisering inom klassens ram.11 Men hur såg då besvarandet på 

differentieringsfrågan ut vid denna tidpunkt? 

En läroverkstradition, som var starkast inom borgerliga kretsar, hade värnat om de höga 

kunskapskraven i realskolan. De menade att det ökade elevtrycket skulle sänka kunskapskraven 

och förordade därför en fortsatt differentiering. I slutändan skulle det hela landa i en uppgörelse 

genom den så kallade Visbykompromissen. Grundskolan som infördes 1962 var enad men 

linjedifferentierades vid det nionde skolåret. Eleverna fick då nio stycken olika utbildningsvägar att 

gå, fyra av dessa var yrkesinriktade och en av dem var gymnasieförberedande.12 

2.2 Skolans styrning från 1960-1990 

Den svenska skolans styrningssystem är komplext. Om vi ser styrningen som en process så 

kommer denna studie endast att fokusera på en liten del av denna. Under denna rubrik kommer 

skolans styrning mellan, 1960-1990 att översiktligt beskrivas. Detta för att skapa en vidare 

förståelse av den mindre delen, av en större styrningsprocess, som denna studie rör sig inom. 

                                                
8 Richardson, Gunnar, Drömmen om en ny skola: idéer och realiteter i svensks skolpolitik 1945-1950 = [The dream of a 
new school] : [Ideas and realiities in Swedish educational policy, 1945-1950], Liber/Allmänna förl., Stockholm, 1983, s. 
152 ff. 
9 Richardson (2010), s. 119 ff. 
10 Ibid. s. 121 ff. 
11 Skott (2009), s. 20 f. 
12 Richardson (2010), s. 121 ff. 
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I och med införandet av den sammanhållna grundskolan på 1960-talet skulle mycket nytt 

tillkomma i det svenska skolsystemet. En viktig förändring, som skulle börja realiseras på 70-talet, 

var att också gymnasieskolan nu skulle röra sig mot en mer sammanhållen skola.13  

Man gick nu från fokus på yttre ramverk till att se till inre arbete. Under 1970-talet hade man 

tillsatt en utredning som kom att gå under namnet SIA-utredningen, eller utredningen av skolans 

inre arbete. Utredningen hade tillsatts av regeringen och berörde bland annat frågan om hur man 

skulle hantera elever med speciella problem och svårigheter. Skulle man lösa det genom centrala 

regler eller skulle skolan själv som ansvarade för eleven få finna den rätta lösningen? Då en sådan 

frågeställning efterfrågar mer lokalt självbestämmande kom SIA-utredningens resultat, att vara en 

av flera bidragande faktorer till en ökad decentralisering av skolan.14 Skolan skulle nu föras 

närmre det lokala samhället vilket krävde en ändring av skolans styrsystem. Delar av det som 

tidigare styrts genom nationella regleringar kom nu att ersättas med målstyrning.15  

Under 70-talet fortsatte också arbetet med den jämlika skolan. Men för att nå jämlikhet 

behövdes inslag av olika kompensatoriska åtgärder. Det kunde handla om att skjuta in större 

resurser till grupper som av olika själ missgynnats av generella reformer. Eftersom sådana 

åtgärder kan ses som ojämlika (vissa tilldelas mer än andra) kom begreppet jämlikhet att allt mer 

ersättas av en tanke om likvärdighet.16 

Under 1980-talet fortsatte diskussionen om skolan att föras och det främst utifrån två 

huvudlinjer. Den ena menade att en decentralisering av starkt centralt styrda system skulle ge ett 

större utrymme åt de professionella, såsom lärare. Den andra inriktningen var mer 

marknadsinfluerad och drev frågor om ett öppnare skolsystem som skulle släppa in 

privatiseringar och/eller öppna upp för ett skolpengssystem.17 

I och med en proposition som lades 1981 kom en decentralisering av skolan vidare att inledas. 

I propositionen fastslogs att kommunerna skulle ha ansvaret för skolans genomförande och 

utveckling. Decentraliseringen omfattade främst grundskolan men till viss del även 

gymnasieskolan.18 

Vid 1990-talet skulle inslagen av en decentralisering av skolan öka ytterligare. Den centralt 

styrda skolan styrdes i dagsläget utifrån en detaljerad regelstyrning. Men då en decentralisering 

handlar om att föra ner beslutsfattande som rör styrning till en lägre nivå, skulle även det centrala 

styrningssystemet behöva förändras. Skolan gick från regelstyrning till målstyrning.19 

                                                
13 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förl., Stockholm, 2000, s. 86 
14 Skott (2009), s 95 ff. 
15 Lindensjö & Lundgren (2000), s. 77 ff. 
16 Ibid., s.86 f. 
17 Ibid., s. 85 
18 Ibid., s. 95 
19 Pierre, Jon. ”Decentralisering, styrning och värdekonflikter i skolan” Ingår i Skolan som politisk organisation, 
Jon Pierre (red.), s 9-22. 1 uppl., Gleerup Malmö, 2007 
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2.3 En placering av studien 

Den tills nu beskrivna styrningen av skolan är en produkt av implementerad politik. För att 

kunna förstå var i implementeringskedjan denna studie befinner sig behövs en beskrivning av 

formuleringsarenan och realiseringsarenan. Dessa två begrepp är hämtade från det läroplansteoretiska 

tänkandet. 

Arenorna för formulering och realisering berör olika delar av den skolpolitiska 

implementeringskedjan. Till formuleringsarenan hör riksdagen och det skolpolitiska arbete som sker 

där. Det handlar om färdiga politiska beslut, men också vägen som ledde fram till dessa beslut. 

Det är på denna nivå som beslut om utbildningens mål och innehåll fattas.20 

Den andra arenan realiseringsarenan implementerar/realiserar sedan de beslut som tagits på 

formuleringsarenan. De aktörer vi finner på denna arena är exempelvis kommunalpolitiker, 

skolledare och lärare. Som tidigare konstaterat har nu dessa aktörer i och med decentraliseringen 

en större frihet att välja vägen till de mål som staten formulerat. Det går alltså aldrig med säkerhet 

att förutse hur en viss reform kommer se ut i verkligheten, då den i realiseringsarenan kommer röra 

sig neråt i en hierarki av aktörer som alla har möjlighet att påverka 

implementeringen/realiseringen.21 

Då denna studie kommer röra sig inom formuleringsarenans sfär behövs slutligen en viss inblick i 

hur dess styrningssystem är utformat. På den nationellt politiska nivån finns tre stycken 

tillgängliga verktyg för att påverka den riktning som politiken kommer att ta i sin implementering. 

Dessa verktyg består utav den juridiska styrningen, den ekonomiska styrningen och den ideologiska 

styrningen av skolan. Den ideologiska styrningen som min studie lägger sitt fokus vid finns på 

statlig, kommunal och skolnivå. Denna studie kommer dock för att kunna uppfylla sitt syfte att 

endast fokusera på den ideologiska styrningen som förkommer på statlig nivå. Det handlar alltså 

om att vidare studera skollagen utifrån ett ideologiskt perspektiv och därav finna de aspekter av 

skollagen som påverkar organisationens tänkande. Den ideologiska styrningen existerar som 

tidigare nämnt på flera nivåer, dock tillhör den ideologiska styrningen som finns i skollagen 

endast formuleringsarenan i och med riksdagens lagstiftande funktion. 22 

                                                
20 Lindensjö, & Lundgren (2000), s. 171 ff. 
21 Ibid., s. 176- 179 
22 Jarl Maria, Kjellgren Hanna och Quennerstdt Ann. ”Förändringar i skolans organisation och styrning” 
Ingår i Skolan som politisk organisation, Jon Pierre (red.), s 25-29. 1 uppl., Gleerup Malmö, 2007 
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3. Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten är indelad i två huvudsakliga delar. En del som berör tidigare forskning och 

en del som introducerar studiens analytiska utgångspunkter. 

3.1 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras först den tidiga differentieringsrelaterade forskningen som till 

stor del legat till grund för denna studies analysverktyg. Sedan presenteras den samtida 

differentieringsrelaterade forskningen som kan beskrivas som spretigare. Viss forskning tar tydligt 

avstamp i den äldre och rör sig mot det läroplansteoretiska fältet. Annan forskning rör sig mot 

det specialpedagogiska eller statsvetenskapliga forskningsfältet. 

3.1.1 Den t idiga di f f erent ier ingsre laterade forskningen 

Differentieringsbegreppet växte fram i samband med att man började tala om den sammanhållna 

skolan. Man insåg på 1940-talet att en sammanhållen skola också skulle förutsätta inre 

pedagogiska förändringar. Skolan måste kunna klara av en större pedagogisk individualisering 

inom ramen för den sammanhållna klassen.23 

Diskussioner om differentieringsfrågan fördes både i offentliga skolutredningar och i 

statsmaktens beslut. Men trots detta så hade inte begreppet mer än i allmänna ordalag definierats 

av varken politiker, utredningar, forskare eller debattörer.24 Med tiden skulle dock detta ändras 

och 1961 gav sig Wilhelm Sjöstrand på problemet och förtydligade i sin skrift, Skolberedningen och 

differentieringsfrågan en skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ differentiering. I hans definition 

syftar det kvalitativa till elever som läser olika ämnen och har olika tim- och kursplaner. Den 

kvantitativa differentieringen syftar till att man i skolan har samma ämnen, men inom dessa läser 

olika kurser. Ett mer konkret exempel skulle för den kvalitativa kunna vara att eleverna går på 

olika gymnasielinjer och för den kvantitativa att eleverna läser olika nivåkurser av samma ämne.25 

Dock uppstod problem med Sjöstrands definitioner. Ett problem är exempelvis att begreppet 

ämne är mångtydigt. Detta blir tydligt om man ser till gymnasieämnet geografi som fram till 1965 

hade varit ett självständigt ämne, men sedan fick sitt innehåll fördelat på både samhällskunskapen 

och naturkunskapen.26 

                                                
23  Skott (2009), s. 20 f. 
24 Marklund, Sixten, Skolsverige 1950-1975. D. 4, Differentieringsfrågan, Liber/Utbildningsförl., Stockholm, 1985, 
s. 40 
25 Sjöstrand, Wilhelm, Skolberedningen och differentieringsfrågan, Natur och kultur, Stockholm, 1961 tolkad av: 
Marklund (1985) s. 40 
26 Marklund (1985), s. 40 f. 
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Även om Sjöstrands definitioner fått utstå kritik, bidrog de till att skapa en akademisk debatt 

om differentieringsfrågan. År 1957 skulle skolberedningen bjuda in fyra professorer i pedagogik 

till att skriva om frågan.27 Deras resultat presenterades i Skolan och differentieringen : Fyra professorer 

har ordet. Av de fyra professorer som skolberedningen vände sig till presenterade Thorsten Husén 

en ny syn på differentieringsbegreppet och dess innebörd. Husén identifierade fem olika former 

av differentiering.  

Den första var skoltypsdifferentiering som syftade till det tidigare skolväsendet (den svenska 

skolan mellan år 1800-1890). Denna differentiering innebar en uppdelning av elever baserat på 

socialklass- eller stånd. Med andra ord belyste Husén att den lärda skolan vände sig till vissa skikt 

i samhället och att folkskolan vände sig åt de återstående.28 Den andra var linjedifferentiering vilken 

syftar till att ett enhetligt skolsystem fortfarande kan dela in sina elever i olika linjer som har 

skilda studiemål.29 Den tredje var avdelningsdifferentiering, som såg till en uppdelning av eleverna 

som skedde utifrån att likartat differentierade grupper från olika skolklasser kunde delas in i olika 

grupper. Det kunde handla om att tvåspråkiga elever från olika klasser placerades i samma 

grupp.30 Den fjärde formen av differentiering som gick att utskilja var nivågruppering. Genom 

differentiering delades elever från samma årskurs in i skilda grupper, så gruppen ur en 

undervisningssynpunkt skulle bli mer homogen.31 Den femte och sista formen var Individualisering 

av undervisningen inom undervisningsavdelningens ram. Denna rörde sig mer mot skolans inre aktivitet. 

Husén syftade här till uppdelningar av elever i halvklass, eller exempelvis att eleverna, som grupp, 

under samma lektion får ägna sig åt skilda arbetsuppgifter. Denna form av differentiering 

fokuserar på att inom klassens ram skapa mer homogena elevgrupper, med elevernas 

förutsättningar och behov som utgångspunkt.32 

Även om det vid denna tidpunkt uppkommit ett flertal akademiska definitioner på 

differentieringsfrågan, rådde fortfarande begreppsförvirring. En syntes behövdes bland de 

svårförenliga begreppen. Urban Dahllöf tog sig an uppgiften år 1967och presenterade sina 

resultat i boken Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. 33 Efter att Dahllöf hade presenterat sin 

syntes så avstannade begreppsutvecklingen. Kanske såg man problemet som löst och forskningen 

tog en annan riktning. Dahllöfs syntes lade grunden för ett ramfaktorteoretiskt tänkande och blev 

vidare en bas för den svenska läroplansteorin. En vidare utveckling av den syntes Dahllöf nådde 

kommer att presenteras i denna studies teoretiska utgångspunkter.  

                                                
27 Marklund (1985), s. 42 
28 Elmgren, John, Husén, Torsten, Sjötrand, Wilhelm & Trankell, Arne (red.), Skolan och differentieringen: fyra 
professorer har ordet, Almqvist & Wiksell/Geber, Stockholm, 1959, s. 74 
29 Ibid., s. 74 
30 Ibid., s. 74 
31 Ibid., s. 75 
32 Ibid., s. 76 
33 Marklund (1985), s. 43 
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3.1.2 Den samtida di f f erent ier ingsre laterade forskningen 

Inom den specialpedagogiska forskningen har Ingemar Emanuelsson berört 

differentieringsproblemet. Likt tidigare forskning framkommer att visionen om en sammanhållen 

skola står i konflikt med en i något skede nödvändig differentiering. Men han ser trots detta att 

historien visar att gymnasieskolan gått från att vara en skola för några få mot att idag vara en skola för 

alla. Begreppet en skola för alla innefattar för Emanuelsson både en demokratisk aspekt och en 

moralisk sådan. Detta blir tydligt då han dels ser en skola för alla som en förutsättning för en 

demokrati, men dels också då man för att uppnå det demokratiska målet i en likvärdig skola, 

måste utgå från den enskilde individens utveckling.34 

Emanuelsson vidareutvecklar inte vad som gör en skola mer demokratiskt, men pekar 

däremot på vad som gör den mindre demokratisk. 1990-talets skola har förutom att genomgå 

decentraliseringsreformer även genomgått valfrihetsreformer. Detta har lett till ett ökat inslag av 

friskolor och specialskolor, som i sin tur påverkat visionen om en skola för alla. Denna påverkan 

har skett då den ökade möjligheten för elever och föräldrar att välja skola, skapat ökade skillnader 

skolor sinsemellan. Skolan går från att vara en gemensam skola för alla mot att bli olika skolor för olika 

barn. Det blir alltså idag svårare att besvara frågan om huruvida skolelever faktiskt har samma 

tillgång till en utbildning som likvärdig och sammanhållen.35 

För att vidare kunna utveckla relationen mellan skola och demokrati riktar jag fokus mot den 

statsvetenskapliga forskningen som indirekt behandlat delar av differentieringsfrågan. Ellen 

Almgren har 2006 i sin doktorsavhandling Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin 

i skolan, undersökt vilka effekter skoldemokrati och skolsegregation har på elevers politiska 

kunskap. Avhandlingen visar att det i skolans demokratiuppdrag, finns en paradox. Almgren 

påpekar att:  

”å ena sidan har skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare framhållits, å andra sidan har 
det hetat att skolan opartiskt och neutralt ska förmedla kunskaper och färdigheter främst med 
tanke på arbetsmarknadens krav.”36 

Vidare framkommer att hela efterkrigstidens skoldebatt rört sig mellan dessa två synsätt. 1950- 

och 1960-talet satte den arbetskraftsproducerande rollen i centrum, medan 1970- och 1980-talet 

återgav demokratiuppdraget en mer framträdande roll. De två synsättens prioriterande kan liknas 

vid en vågrörelse. Betoningen har hela tiden pendlat mellan demokratiuppdraget och 

kunskapsuppdraget (som för Almgren har en betoning på arbetsmarknaden). 37 

                                                
34 Emanuelsson, Ingemar. ”Betyget godkänd i en obligatorisk skola för alla” Ingår i Skolans kontrollregim – ett 
kontraproduktivt system för styrning?: en antologi, Forsberg, Eva & Erik Wallin (red.). s. 47, HLS förlag, Stockholm, 
2006 
35 Ibid. s. 49 
36 Almgren, Ellen, Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Acta universitatis 
Upsaliensis (AUU), Diss. Uppsala universitet, 2006, Uppsala, 2006, s. 11 
37 Ibid., Uppsala, 2006, s. 11 
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Skolans demokratiuppdrag består utav att fostra demokratiska medborgare, något som i sin tur 

gynnar demokratin som sådan. Men hur skall då skolans demokratiuppdrag uppfyllas? Ser vi till 

den skola Almgren utforskat så styrs den av Lpo94. En väg för skolan att förverkliga sitt uppdrag 

är där att låta skolan fungera som en demokratisk miljö. Men för att det demokratiska uppdraget 

vidare ska förverkligas krävs likvärdiga skolor. Sett till Almgrens forskning framträder att en 

likvärdig skola på 1990-talet innebär en skola som kan erbjuda alla enskilda individer lika 

möjligheter till ett förverkligande av sina livsplaner. Man försökte på 1990-talet förverkliga denna 

skola genom att införa olika valfrihetsreformer. Genom att erbjuda elever en möjlighet att själva 

välja vilken skola de vill gå i, menade man att de därmed erbjöds likvärdiga möjligheter till att 

förverkliga sina livsplaner. Men det råder oenighet om huruvida decentraliserings- och 

valfrihetsreformer faktiskt lyckats med att producera lika möjligheter för eleverna. Den nya 

valfriheten tenderar att utnyttjas olika av olika föräldra- och elevgrupper. Elever med mindre 

gynnsamma förutsättningar tenderar att hamna i samma skolor, något som i sin tur påverkar en 

skolas status negativt.38 

Om den specialpedagogiska forskningen visat att det fria skolvalet gör så att skolan går mot 

olika skolor för olika barn, är frågan hur en sådan utveckling påverkar skolans demokratiska 

uppdrag. Almgrens forskning påvisar att det finns ett negativt samband mellan valfrihetsreformer 

och skolans demokratiuppdrag. Valfriheten leder till en skolsegregation, som i sin tur ger negativa 

effekter i skolor som är invandrartäta, alternativt består utav lågutbildade föräldrar. Förutom att 

skolorna då blir mer segregerade påverkas även demokratin negativt. Det finns ett gynnsamt 

förhållande mellan ett öppet klassrumsklimat och demokrati, men en större segregation påverkar 

det förhållandet negativt. 39 En ökad segregation av skolor kan alltså påverka demokratin negativt 

och göra så att skolan går mot att bli olika skolor för olika barn. 

Det finns en ytterligare aspekt där skolsegregationen påverkar demokratin negativt. Om skolan 

förut jobbade mot kollektivistiskt utformade mål så jobbar de nu mot mer individualistiskt 

inriktade mål. En medborgarfostran betonar nu ej längre vikten av att barn ur ett 

samhällsperspektiv ska fostras till demokratiska medborgare, utan istället ska barnen fostras till 

demokratiska medborgare för sin egen nyttas skull. Vidare blir det största hotet mot en 

likvärdighet i denna fostran skolsegregationen som skapar en mindre likvärdig utbildning.40 

Då exempelvis Lpo94 införde omfattande förändringar i skolvärlden har givetvis också en 

differentieringsinriktad debatt förts om dessa förändringar. Denna debatt kan synliggöras genom 

Emanuelsson. När det kommer till 2000-talets skoldebatt finns stora likheter med de historiska 

skoldebatterna. Många reformförslag liknar de förslag man diskuterade redan för 50-60 år sedan, 

men som man då efter vidare utvärdering valde att förkasta. Det handlar exempelvis om en 

önskan om tydligare urval till gymnasieskolan. Om man i mitten av 1900-talet talade om att den 

                                                
38 Almgren (2006), s. 14 ff, 24 ff. 
39 Ibid., s. 192-198, 205 f. 
40 Ibid., s. 202-205 
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gemensamma grundskolan indirekt sänkte kunskapskraven på gymnasiet, så har det under början 

av 2000-talet hetat att svenska gymnasieelever halkar efter. Det har i debatten sagts att elever som 

kommer från gymnasiet till högskolan kan mindre jämfört med förut.41  

Pia Skott har från ett läroplansteoretiskt perspektiv i sin avhandling Läroplan i rörelse undersökt 

differentieringsfrågan och hur den över tid rört sig genom formulerings- och realiseringsarenan. 

Till skillnad från Almgren som bara indirekt berör differentieringsfrågans demokratiska aspekter 

och Emanuelsson som berör den ur ett specialpedagogiskt perspektiv, tar Skott sig an frågan 

utifrån Dahllöfs syntesskapande forskning.42 

Då intresset nu ligger i att se till det politiska besvarandet av differentieringsfrågan läggs fokus 

på det individuella programmet. Detta eftersom programmet går att betrakta som ett konkret 

utbildningspolitiskt svar på differentieringsfrågan.43 Vidare är programmet också att betrakta som 

en inre organisatorisk differentiering (det individuella programmet sågs som en del av 

gymnasieskolan vid sitt införande), som i sig möjliggör en mer individanpassad pedagogik. Denna 

slutsats kan nås genom att studera propositionen som för första gången introducerar det 

individuella programmen, men kan också nås genom en analys av historiska dokument (som 

exempelvis material från SOU och tidigare skolrelaterade propositioner). Det politiska beslutet att 

införa programmet, kan ses som ett tecken på att politiker vill uppfylla målet en gymnasieskola för 

alla då gymnasieskolan genom programmet fick ökad möjlighet att anpassa sig till individen. 44 

Utbildningspolitik och det samhälle som politiken skall realiseras i står i relation till varandra. 

Det Individuella programmet infördes 1990 och ett årtionde efter dess införande tillsattes en 

utredning som skulle skissera en framtida gymnasieskolas studievägsstuktur. Utredningen 

innefattade det individuella programmet och gav två bilder av programmet, den ena att 

programmet kunde anpassa sig väl till elevers behov, den andra att programmet var en yttre 

differentiering (alltså inte en del av gymnasieskolan). Det skulle visa sig att remissinstanser såg 

problem med det individuella programmet, men flertalet menar att den kompetens som ryms 

inom det individuella programmet skulle ta mycket lång tid att bygga upp inom de nationella 

programmen. Regeringen skulle slutligen instämma med remissinstanserna om att programmet 

bör behållas, men menar att det måste utvecklas kvalitativt.45  

Då regeringen efter remissförfarandet i en proposition slår fast att det individuella 

programmet blir kvar men skall utvecklas kvalitativt, öppnas det upp för en mer ingående studie 

av differentieringsfrågan. Proposition 2003/2004:140 uttrycker att 1990-talets reform i stora drag 

varit en framgång, då fler nu fullföljer en gymnasieutbildning. Men i propositionen förordas dock 

att åtgärder måste riktas mot de yrkesförberedande programmen, eftersom en stor del av dess 

                                                
41 Emanuelsson (2006), s. 49-58 f. 
42 Skott (2009), s 21, 30-37, 376 
43 Ibid., s 21 f., 394 
44 Ibid., s 18 f.,  85, 400 
45 Ibid., s 156, 169, 400 f 
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elever inte fullföljde sin utbildning. Åtgärderna skulle riktas via det individuella programmet och 

samtidigt slogs fast att en sänkning av kunskapsambitioner inte var ett alternativ.46 

Skotts studie stannar ur ett tidsperspektiv här och hur den dåvarande regeringens proposition 

skulle slå i realiseringsarenan får vi aldrig veta. Detta då den efterträdande Alliansregeringen skulle 

riva upp beslutet. Denna undersökning kommer därför ta ett första steg i en fortsättning på 

Skotts studie. Fokus kommer ligga på två propositioner, en från 1990-talet samt en från 2009 och 

därmed kommer studien röra sig inom formuleringsarenan. 

3.2 Analytiska utgångspunkter 

Under denna rubrik kommer jag att vidare presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till 

grund för studien. 

3.2.1 Dif f erent ier ing som analysverktyg 

Jag kommer för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, att använda mig av ett 

analysverktyg som rör olika differentieringstyper. För att kunna identifiera olika typer av 

differentiering har jag valt att se till Urban Dahllöf och hans bok Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (1967).  

När Dahllöf 1967 författade sin bok skoldifferentiering och undervisningsförlopp stod han inför ett 

problem som han också i sin bok skulle föra fram en lösning till. Även om differentiering innan 

hade diskuterats inom forskning så fanns det ingen tydlig enhetlig definition på begreppet.47 

Dahllöf valde vidare för att kunna samla flera olika former av differentiering under samma tak 

att samla dem inom begreppet skoldifferentiering. Han definierade vad som skulle rymmas i 

begreppet skoldifferentiering enligt följande: ”varje form av uppdelning av skolans arbete på olika elevgrupper 

eller elever, oavsett syftet”.48  

Genom definitionen av skoldifferentiering kunde Dahllöf sedan ta fram tre stycken 

huvudvariabler som alla därefter bestod utav ett antal delvariabler . Jag kommer här endast att 

översiktligt redogöra för dessa. Detta eftersom jag i denna studie kommer använda en, för 

studiens syfte, modifierad version av Dahllöfs analysverktyg.  

Dahllöfs variabler såg översiktligt ut enligt följande:49 

1. Studieprogrammet för eleverna (S) 

Variabeln bestod sedan av delvariablerna ämnesalternativ och kursalternativ inom ämne. 

Delvariabeln ämnesalternativ avser enligt Dahllöf ”förekomsten av alternativa val av ämnen i en 

årskurs” 

                                                
46 Skott (2009), s 169, 202 ff 
47 Dahllöf, Urban, Skoldifferentiering och undervisningsförlopp: komparativa mål- och processanalyser av skolsystem 1, 
Stockholm, 1967, s. 37 ff. 
48 Ibid., s. 39 
49 Ibid., s.52-57 



 16 

Delvariabeln kursalternativ inom ett ämne ser till antalet ämnen av samtliga som eleverna läser 

som har alternativa kurser och delar vidare in dessa i kvalitativa och kvantitativa 

differenser. 

2. Gruppering av eleverna (G) 

Består sedan delvariablerna: Skolform (exempelvis olika program på gymnasiet), generell 

avdelningsgruppering eller målgruppering och slutligen även partiell avdelningsgruppering. Den 

partiella avdelningsgrupperingen rymde sedan i ytterligare sex stycken underkategorier som 

bestod av ämnesgruppering, nivågruppering, extragruppering, parallellgruppering, 

avdelningssammanslagning och könsgruppering. 

3. Undervisning i klassen (U) 

Variabeln undervisning i klassen ser främst till innehåll och form. Vidare ser den till detta 

med fokus på elevers olika prestationsnivåer. Alltså ligger fokus här på 

differentieringsåtgärder avsedda för främst låg- och högpresterande elever. 

Huvudvariabeln delades som i tidigare fall in i olika delvariabler. Dels delvariablen 

innehållsvariation som exempelvis kan utgöras av en avkortning av en kurs, stödundervisning 

eller specialundervisning. Vidare finns här också delvariabeln överkurser som vidare kan 

specificeras som årsöverskridande överkurs (eleven läser sådant ämnesinnehåll som 

egentligen ingår i högre årskurs), breddad överkurs (kurs i huvudmoment som inte ingår i 

huvudkurs), fördjupad överkurs (ytterligare träning av moment, kan innebära högre 

svårighetsgrad) och överinlärning av grundkurs (innehåller samma moment som 

grundkurs). Vidare kommer delvariablen inriktning. Denna delvariabel behandlar sådant 

som har med undervisningens organisation att göra. Här ingår sådant som 

klassundervisning, gruppundervisning, individuell undervisning, individuellt arbete och 

grupparbete. Slutligen tillkommer också delvariablen styrning. Med styrning avser Dahllöf 

att skildra källan till undervisningsförloppets framskridande under en tidsperiod. Som 

källor lyfter Dahllöf upp lärarstyrning, programstyrning och elevstyrning. 

Dahllöfs analysverktyg som sådant lämpar sig dock inte till fullo för denna studie utan 

kommer som nämnt att kräva en förändring. Skott har i sin avhandling Läroplan i rörelse använt sig 

av Dahllöf, men också infört en modifikation som denna studie kommer att utgå ifrån. Skott 

menar att om Dahllöf var intresserad av fenomenet skoldifferentiering, så ligger hennes intresse 

snarare vid politiska värderingar av olika differentieringsformer. Skott rör sig likt denna studie 

inom den vidare definitionen av differentieringsfrågan.50 Alltså frågan om hur länge skolan skall 

hållas samman innan man delar upp den och genom vilka medel som en sammanhållen skola blir 

verklighet. Eller uttryckt i andra ord, alltså inte endast frågan om huruvida en uppdelning bör ske 

tidigt eller sent, utan också frågan om vilka organisatoriska uppdelningar och pedagogiska 

metoder en sådan skola kräver.51 

                                                
50 Skott (2009), s. 35 
51 Ibid., s. 18 ff. 
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Analysverktyget för denna studie kommer alltså till att börja med anpassas till den vidare 

definitionen av differentieringsfrågan. Vidare kommer analysverktyget i enlighet med Skott utgå 

från termerna inre differentiering och yttre differentiering. Samt termerna organisatorisk differentiering och 

pedagogisk differentiering.52 

Innan analysverktyget vidare kan presenteras måste här en mer utförlig förklaring av de olika 

termerna ske. En början är att se till skillnaden mellan en inre differentiering och en yttre differentiering. 

Dessa två termer ingick i Skotts justering av Dahllöfs analysverktyg och infördes då Dahllöfs 

begreppsapparat inte fungerade i de fall då något inte rymdes inom den sammanhållna 

gymnasieskolan. Således kom termen yttre differentiering att lämpa sig för något som lämnas utanför 

det sammanhålla och termen inre differentiering att lämpa sig för åtgärder inom ramen för det 

sammanhållna.53  

Skott tar upp följande exempel för att tydliggöra politiska ställningstaganden: ”Iv är ett exempel 

på en yttre differentiering som bör avskaffas och inordnas inom ramen för den sammanhållna gymnasieskolan.”54 

Skotts begreppsapparat använder sig vidare av termerna organisatorisk och pedagogisk 

differentiering. Skott använder dessa begrepp inom det sammanhållna, alltså det som ryms inom den 

inre differentieringen.55 Skott ger följande två exempel på hur organisatorisk och pedagogisk differentiering 

kan komma till uttryck: 

”Iv är en organisatorisk differentiering inom ramen för det sammanhållna som gör det möjligt att förverkliga 

visionen om en skola för alla”56 och ”Iv borde kunna avskaffas med hjälp av ökad pedagogisk differentiering 

inom ramen för de ordinarie undervisningsgrupperna”57 

Denna studie kommer att inspireras av Skotts begreppsapparat, men dock med tre viktiga 

justeringar. Oavsett om Individuella programmet/introduktionsprogrammet är att se som en inre 

eller yttre differentiering så kommer termerna organisatorisk och pedagogisk differentiering att kunna 

användas som underkategorier i respektive analys. Detta eftersom denna studie inte endast 

intresserar sig just för Individuella programmet/introduktionsprogrammet som helhet utan även 

de båda programmens inre struktur. Det är alltså av intresse oavsett om programmet kan tänkas 

ses som en yttre eller inre differentiering att se till vilka former av differentiering som går att finna 

inom programmen. Vidare justeras också innebörden av vad begreppen skall innefatta. Vid 

avgörande av huruvida exempelvis det individuella programmet är en inre eller yttre differentiering 

kommer analysen även ta hänsyn till en innehållsaspekt. Har programmet ett 

undervisningsinnehåll som skiljer sig från det övriga gymnasiet, kan detta därmed få det till en 

yttre differentiering. Slutligen kommer begreppet organisatorisk differentiering utvidgas genom ett 

införande av begreppet linjeutformad organisatorisk differentiering. Det vidgade begreppet (linjeutformad 

                                                
52 Skott (2009), s. 37 
53 Ibid., s. 36 f. 
54 Ibid., s. 36 
55 Ibid., s. 37 
56 Ibid., s. 37 
57 Ibid., s. 37 
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organisatorisk differentiering) kommer användas i de fall där en tydligt utformad organisatorisk 

differentiering innefattar en form av självsortering av dess elever. Exempelvis kan begreppet 

användas för att beskriva gymnasieskolans samhällsvetarprogram. Då eleverna själva väljer 

gymnasieprogrammet (en självsortering sker) och programmet har en yttre formulerad ram som 

styr dess innehåll och vad som sker inom klassrummets ram. 

Den färdiga begreppsapparaten för denna studie kommer alltså tas fram med inspiration från 

Dahllöf och Skott tillsammans med egna justeringar. Betänk dock att verkligheten kan skilja sig 

från begreppsapparaten. Verkligheten är sällan så pass svart och vit som ett analysverktyg vill 

göra den. Det kan uppkomma situationer i analysen där inslag av flera olika former av 

differentiering förekommer (exempelvis låt oss säga att introduktionsprogrammet kan ses både 

som en yttre och inre differentiering). Skulle så bli fallet kommer detta då vidare att problematiseras i 

själva analysen. Analysverktyget för denna studie kommer att se ut enligt följande: 

Begreppen inre och yttre differentiering kommer att användas och har här samma betydelse som 

hos Skott. Vidare används begreppen organisatorisk differentiering eller linjeutformad organisatorisk 

differentiering och pedagogisk differentiering för att mer utförligt kunna beskriva de olika 

differentieringsformerna.  

Hur skiljer sig då den pedagogiska differentieringen från den organisatoriska 

differentieringen/linjeutformade organisatoriska differentieringen? En organisatorisk differentiering och en 

linjeutformad organisatorisk differentiering kan till att börja med ses som något som inte sker inom 

klassens ram, utan som en yttre ram som påverkar klassrummets innehåll och det som händer 

där. Den pedagogiska differentieringen kan sedan ses som en sådan som påverkar förväntningarna på 

lärarna och aktiviteter inom klassrummet. Pedagogisk differentiering rör sig alltså inom den ram som 

den organisatoriska differentieringen och linjeutformade organisatoriska differentieringen påverkar.5859 

Skott belyser dock en viktig aspekt av den pedagogiska differentieringen och organisatoriska 

differentieringen som bör problematiseras. Gränsen mellan dessa är flytande, skillnaden är tydlig i 

deras extremer men i vissa andra fall inte alls lika tydlig. För att exemplifiera kan vi utgå utifrån en 

tids- och innehållsdimension. Med tid syftas här till frågan om hur mycket tid som skall avsättas 

för att eleverna skall kunna nå kunskapsmålen. Både inom grund- och gymnasieskolan så kan 

utbildningen om så behövs förlängas för en elev. Dessa två aspekter, alltså tids- och 

innehållsaspekten, ryms inom begreppen tidsdifferentiering och innehållsdifferentiering. Om ett politiskt 

förslag berör dessa differentieringstyper och exempelvis har som intention att dela upp eleverna 

inom olika gymnasieprogram, kan detta alltså ha en prägel både av organisatorisk differentiering och 

pedagogisk differentiering. Uppstår detta dilemma kommer jag likt Skott låta sammanhanget avgöra 

hur detta skall förstås.60 

                                                
58 Skott (2009), s. 197 
59 OBS, Skott använder sig inte av begreppet linjeutformad organisatorisk differentiering utan endast begreppet 
organisatorisk differentiering. 
60 Skott (2009), s. 197 
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För att kort sammanfatta dennas studies analysverktyg så består de utav inre differentiering och 

yttre differentiering. Inom båda dessa ryms sedan alltså den linjeutformade organisatoriska 

differentieringen/organisatoriska differentieringen och den pedagogiska differentieringen. Slutligen kan också 

den organisatoriska differentieringen och den pedagogiska differentieringen ha drag av både tidsdifferentiering 

och innehållsdifferentiering. 

3.2.2 Meri tokrat i ,  demokrat i  och en skola för  al la 

Denna studie kommer inte endast identifiera olika former av differentiering utan söker också ett 

bakomliggande motiv till varför en specifik differentieringsform kan tänkas förekomma. För att 

kunna besvara en sådan frågeställning krävs ett ytterligare analysverktyg.  

Gymnasieskolan har genom utbildningspolitik och grundskolans utveckling mot visionen en 

skola för alla också den rättats efter denna vision. Detta är något som bland annat Skott (2009) slår 

fast med stöd av Erik Wallins Gymnasieskola i stöpsleven – då, nu alltid. (1997)61 Wallin utgår i sin 

essä från att gymnasieskolan har tre stycken olika syften. Det handlar om syftet att ge 

(allmän)bildning, syftet att förbereda elever för högre studier, samt att lägga en grund för en 

yrkesverksamhet.62 Wallin visar sedan genomgående i sin essä hur skolan ända sedan medeltiden 

fört en form av balansgång mellan dessa tre syften.63 Vidare poängterar Wallin vikten av att 

beakta dessa tre olika syften i en analys av gymnasieskolan: 

”Men både praktiken och den utbildningspolitiska retoriken blir onödigt svårförståeliga om 
utgångspunkten för funderingar och analys inte tar hänsyn till att dagens gymnasieskola –och 
därmed dess problem- har sin rötter långt tillbaka i tiden och att de balansproblem som skolan 
möter i dag också var gårdagens.”64 

Wallin fastställer alltså att dessa tre syften och deras historik är något som man måste ta hänsyn 

till i en analys av dagens skola. Däremot så förklarar citatet av Wallin inte varför dessa tre syften 

har ett inneboende balansproblem sinsemellan. Skott (2009) sätter däremot fingret på detta 

balansproblem. Skott poängterar att skolans demokratiuppdrag ryms inom syftet att ge 

(allmän)utbildning. Skolans demokratiuppdrag hänger sedan historiskt samman med den 

sammanhållna skolan. Dock stannar inte skolans uppdrag vid att fostra demokratiska 

medborgare, utan det finns också ett ytterligare syfte, det meritokratiska syftet. Alltså det faktum att 

skolan även måste förbereda elever för studier på högre nivå och ett framtida yrkesliv.65 

Det meritokratiska syftet kräver för att uppfyllas någon form av differentiering av eleverna. Den 

sammanhållna skolan måste alltså till viss mån bli differentierad. Men en större grad av differentiering 

                                                
61 Skott (2009), s. 18 f, 37 
62 Wallin, Erik, Gymnasieskola i stöpsleven – då, nu alltid: perspektiv på en skolform, Statens skolverk, Stockholm, 
1997, s. 16 
63 Ibid. 
64 Ibid., s. 17 
65 Skott (2009), s. 37 
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sker då på bekostnad av det demokratiska syftet. Dessa två syften relaterar alltså till varandra, ökar 

inslag av det ena syftet minskar det andra och vice versa.66 

Vidare går det att dra slutsatsen att vid ett förverkligande av den gemensamma skolan eller en 

skola för alla krävs en differentiering av någon form. Detta då denna skola också måste uppfylla det 

meritokratiska och det demokratiska uppdraget. Något som i sin tur betyder att varje differentiering som 

sker i sig måste ha ett motiv. Men för att finna detta motiv krävs ett analysverktyg. Denna studie 

kommer för detta att utgå från samma analysverktyg som Skott använder sig av i Läroplan i rörelse. 

Verktyget kan överskådligt illustreras enligt följande figur: 

 

 
Figur 1: Differentieringsfrågan i spänningsfältet mellan politisk vision och syften.67 

 

Vad figur 1 visar är alltså hur målet eller den politiska visionen en skola för alla påverkas av två 

dubbla syften, det demokratiska syftet och det meritokratiska syftet. I spänningsfältet mellan visionen 

och de två syftena så finner vi differentieringsfrågan. Denna studie kommer enligt Skotts modell för 

att kunna finna ett motiv bakom en viss differentieringsform att fokusera på skärningspunkten 

mellan de två dubbla syftena och visionen/målet om en skola för alla.68 

3.2.3 En läroplansteore t i sk utgångspunkt 

De propositioner som denna studie kommer att vidare analysera är propositioner som båda, 

om än vid olika tidpunkter, har haft ett inflytande på utformandet av skollagen. Vidare har 

skollagen sedan fungerat som det dokument som respektive läroplan byggts vidare på (så som 

exempelvis Lpf 94 och Lgr 11). Skollagen kan alltså ses som en grund för läroplanerna.69 

I och med att denna studies empiriska källmaterial påverkat olika rådande läroplaner så 

kommer denna studie därmed även att ta avstamp i läroplansteorin. Det handlar här om att rikta 

sitt fokus mot olika faktorer som styr, reglerar samt begränsar undervisningsförlopp. En av dessa 

faktorer är just en läroplan, men att endast stanna där gör en analys fattigare än om man låter den 

gå in på djupet. En djupare analys ställer sig frågan hur en läroplan formuleras och vad som 

händer i en sådan formuleringsprocess. Det handlar alltså om en analys som även tar hänsyn till 

                                                
66 Skott (2009), s. 37 
67 Källa: Skott (2009), s. 38 
68 Ibid., s. 38 
69 National encyklopedin, sökord: Läroplan, http://www.ne.se/lang/l%C3%A4roplan Hämtad: den 2011-11-
18 
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Figur 2: Differentieringsfrågan i spänningsfältet mellan politisk vision och syften. 

I studien riktas intresset mot vad som sker i skärningspunkten mellan det 
dubbla syftet och målet att åstadkomma en samlad skola för alla. Modellen 
återkommer som analysverktyg i enskilda delar av studien gällande formule-
ring och används för att identifiera tyngdpunktsförskjutningar mellan de 
båda syftena. I förlängningen kan uppdelningen bidra till att förklara varför 
differentieringsfrågan besvaras olika över tid.  

Att öppna upp för betydelsen av det meritokratiska syftet innebär inte att 
jag tar ställning för det ena eller det andra. Ställningstagandet ligger hos 
politikerna i deras besvarande av differentieringsfrågan. Inom pedagogisk 
forskning har påfallande uppmärksamhet annars riktats mot det demokratis-
ka syftet, som det överordnade. Detta är t.ex. brukligt i forskning under te-
mat inclusive schools där frågeställningen gäller hur skolan skall kunna bli 
mer demokratisk.52 En annan ingång har varit att intressera sig för skola ur 
ett medborgarperspektiv. I sådan forskning ligger det nära till hands att ock-
så värdera olika lösningar på differentieringsproblemet i förhållande till var-
andra (t.ex. om specialundervisning är demokratiskt eller inte). De bepröva-
de begreppen gällande differentieringsproblematiken har med detta ersatts 
med nya, som därtill uttrycker normativa utgångspunkter för studier av hu-
ruvida skolan är till för alla. Fokus har förskjutits mot frågor om inkludering 
och segregering, inte sällan med inriktning på den specifika frågan om spe-
cialpedagogikens vara eller inte vara.53 Detta är intressanta frågeställningar, 
men som inte behandlas här. 

                                 
52 Med denna inriktning används differentieringsbegreppet med en delvis annorlunda inne-
börd än i denna studie. Differentiering används ofta synonymt med uppdelning och då gärna 
sammankopplat med t.ex. kön och samhällsklass. Differentiering betraktas som något negativt 
värdeladdat. Så sker t.ex. då differentieringen likställs med segregering och urskiljning, kon-
trasterat mot den mer önskvärda integreringen. Det är också vanligt att forskaren tar ställning 
mellan olika alternativ. 
53 Ett exempel är då Ingemar Emanuelsson och Bengt Persson inordnar begreppet differentie-
ring i förhållande till huvudbegreppen inkludering och segregering. Emanuelsson, I & Pers-
son, B. Specialpedagogik i grundskolan – en motsägelsefull verksamhet. I Pedagogisk forsk-
ning i Sverige, 1996, Årg 1, Nr 1, s 25-39.  
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exempelvis den politiska formuleringen av läroplaner. Alltså vidgas analysen till att även innefatta 

relationen mellan en läroplan och det samhälle som den har utformats inom.70 Nu bör dock 

poängteras att denna studie inte gör anspråk på att uttala sig om hur de olika läroplanerna 

kommer till. Men i enlighet med en vidare läroplansdefinition så kan även andra slags dokument 

rymmas inom detta begrepp. Propositioner är alltså i denna vidare definition faktiska läroplaner. 

Därav kan studiens källmaterial ses som ”läroplaner”, som påverkar undervisningsprocesserna. 

Propositionerna kan vidare ytterligare ses som dokument som påverkar undervisningsprocesser 

då de även inrymmer frågor om organiseringen av undervisningen. 

Vad denna studie gör anspråk på är med andra ord att uttrycka något om skolans ideologiska 

styrning, alternativt försök till styrning av skolan. Utbildningen i skolan kan komma att påverkas 

och därmed förändras av flera olika faktorer. En av dessa som denna studie ser till är, politiskt 

handlande (här i form av framtagna politiska dokument). Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, 

handlar det alltså för denna studie om att öka kunskapen om hur ett visst samhälle och en viss 

kultur formar utbildningen vid olika tillfällen.71 Genom att studera politiska dokument som 

påverkat en läroplan, går det alltså att illustrera hur man vid olika tillfällen tar ställning i samma 

slags frågor med skiftande resultat. Därför utgår denna studie från det Skott (2009) benämner 

som ett tredje utvecklingssteg inom läroplansteorins tänkande. Det handlar om att sätta det 

läroplansteoretiska tänkandet i relation till skolans formella styrning. Genom att utgå från en 

sådan relation kan denna studie rikta sin uppmärksamhet mot en av de samhällsnivåer som är 

med och påverkar läroplanen. Det handlar alltså om att kunna lägga fokus på formuleringsarenan 

och den text som producerats i propositioner för att slutligen mynna ut i lagtext (skollagen).72 

Slutligen handlar det också om att utgå från en begreppsapparat som lämpar sig för att studera 

den styrning av skolan som sker på formuleringsarenan. Denna studie kommer därför att använda 

sig av en begreppsapparat som utgår från tre former av styrningsutövande av skolan. Det handlar 

om den juridiska styrningen, den ideologiska och den ekonomiska styrningen. 73 

Dock utgår denna studie endast utifrån den ideologiska styrningen som framträder i skollagen. 

Fokus ligger alltså på den del av den ideologiska styrningen som endast kan utövas av staten. 

Detta eftersom det är riksdagen som i Sverige har den lagstiftande makten och därav även 

innehar ensamrätt till att formulera och genomföra en förändring av skollagen. Till den 

ideologiska styrningen inom formuleringsarenan räknas exempelvis skollagen (inklusive dess 

förarbeten såsom propositioner), förordningar, läroplan, kursplaner, råd, anvisningar och 

yttranden. Denna studie kommer att fokusera på statliga dokument eller vidare preciserat på två 

skilda propositioner till två skilda förändringar av skollagen.74 Vidare tar studien även 

utgångspunkt från Dahllöfs differentieringsrelaterade begreppsapparat som legat till grund för det 

                                                
70 Lundgren, Ulf P., Att organisera omvärlden: en introdutkion till läroplansteori, Stockholm, 1978, s. 7 f. 
71 Ibid., s. 20 
72 Skott (2009), s. 28 
73 Ibid., s. 28 
74 Jarl, Maria, Kjellgren, Hanna & Quennerstedt, Ann. (2007), s. 27 ff. 
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ramfaktorteoretiska tänkandet som i sin tur var basen för den läroplansteoretiska utvecklingen i 

Sverige. Därmed kommer studien också att röra sig inom det läroplansteoretiska fältet.  

3.2.4 Hur hänger de o l ika analysverktygen ihop? 

Under denna rubrik följer en kort redogörelse som förtydligar hur de olika analysverktygen 

hänger ihop och kompletterar varandra. 

Till att börja med så placeras den läroplansteoretiska utgångspunkten studien i ett större 

sammanhang. Via den kan studien utgå från att, ett samhälle och dess kultur är med och formar 

utbildningen. Något som i sin tur legitimerar att studien riktar sitt fokus mot det som sker på 

formuleringsarenan och den ideologiska styrning som utformas inom den. 

Eftersom studien avgränsats till att studera uttryck för olika differentieringsformer i propositioner 

så fungerar det framtagna analysverktyget som en väg att finna dessa. Dock kan inte detta verktyg 

ensamt besvara de frågeställningar som denna studie utgår från. Det har därför slutligen även 

kompletterats med Skotts analysverktyg (Figur 1.). Verktyget som placerar differentieringsfrågan i 

spänningsfältet mellan en vision och två olika syften låter i sin tur studien söka efter ett 

bakomliggande motiv till funna differentieringsformer.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att: Med en utgångspunkt i två skilda propositionstexter påvisa hur 

införandet av Individuella programmet/Introduktionsprogrammet vid två skilda tidpunkter löst 

differentieringsfrågan, samt att påvisa hur dessa lösningar motiverats och hur de kan förstås. 

För att kunna uppfylla ovanstående syfte kommer studien att utgå utifrån följande 

frågeställningar: 

1.a) Utifrån ett fokus på individuella programmet/introduktionsprogrammet, vilka 

differentieringsformer framträder i respektive proposition? 

1.b) Av de uttryck för differentieringsformer som identifieras, vilka bakomliggande motiv går att finna 

till dessa och verkar något av dessa motiv mer prioriterat än det andra? 

2.) Vid jämförelse mellan de undersökta propositionerna går det då att se någon förändring över 

tid, i besvarandet av differentieringsfrågan, samt prioriteringen av de motiv som funnits bakom 

besvarandet? 
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5. Metod 

Denne studies metod kommer att behandlas i fyra delar. Först beskrivs textanalys som metod, 

sedan val av empiriskt material, sedan diskuteras för och nackdelar med forskningsdesignen och 

slutligen reflekteras över forskningsetik. 

5.1 Textanalys som metod 

För att kunna besvara studiens frågeställningar kommer empirin, som är i textform, att behandlas 

genom en kvalitativ textanalys. Esaiasson et al. behandlar denna metod. Författarna poängterar 

att den är passande i de fall då svaret på den fråga man ställer texten, kan sägas finnas dold under 

ytan. I andra ordalag passar metoden väl i de fall då forskaren genom intensiv läsning måste läsa 

valda passager ur en text för att förstå dem på djupet.75 Vidare utgår även detta arbete utifrån den 

inom textanalysen så kallade innehållsanalysen. Innehållsanalysen som sådan hör för många ihop 

med den kvantitativa metoden, men det finns även sätt att tillämpa den på som passar en 

kvalitativ metod. För denna studie så kommer innehållsanalysen användas för att finna manifesta 

inslag som tyder på sådant som i texten inte är fullt utsagt.76 Dock krävs det för att identifiera 

dessa inslag, att rätt fråga ställs av läsaren till texten. För denna studie handlar det om de frågor 

som specificerats av de innan givna frågeställningarna. 

När man för en innehållsanalys på ett material finns det som vid tillämpande av andra former 

av textanalys en nödvändighet i att ha en ”[…] viss genrekännedom och kunskap om den diskurs och det 

större sociala sammanhang som texterna är hämtade från.”77 För att förstå det empiriska material som 

denna studie har sitt fokus på, krävs alltså att varje källa sätts i sin specifika kontext. 

Min studie kommer i enlighet med Skotts avhandling Läroplan i rörelse utgå från det Carl-

Anders Säfström benämner som en tolkande läsning.78 Tolkande läsning kan närmast beskrivas 

som ett sätt att förstå en text. Till att börja med kan en text förstås på sina egna premisser, alltså 

att den förstås genom kultur, sammanhang och konvention. Men det finns också ett alternativt 

angreppssätt. Det handlar då om att förstå en text utifrån andra konventioner än de som räknas 

som dess egna. Detta görs genom att texten placeras i annat konventionellt sammanhang än det 

vanliga och sedan får förstås utifrån det. Det som utgör det nya i sammanhanget är de frågor som 

läsaren ställer till materialet. Alltså frågor som utgår från det teoretiska ramverk som forskaren 

baserar sin studie på. Att läsa en text utifrån denna metod ger då texten en möjlighet att uttrycka 

                                                
75 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [re.v] uppl., Norstedts 
juridik, Stockholm, 2007, s. 237 
76 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 43 ff. 
77 Ibid., s. 49 
78 Skott (2009), s. 72 ff. 



 25 

en ny mening som annars inte skulle kunna synliggöras. Min studie kommer alltså kunna ställa 

differentieringsrelaterade frågor till texten och på så vis låta den tala om sådant som innan togs för 

givet, eller endast konsoliderades av texten.79 För oavsett om det empiriska materialet inte explicit 

vid en läsning i dess egen kontext besvarar frågor om differentiering så finns svaren där i det dolda.  

Då min textanalys lägger hela sin vikt på att uttyda en alternativ betydelse från ett material bör 

det också definieras hur jag i min studie ser på själva tolkningsprocessen. Alltså mötet mellan mig 

själv och mitt empiriska material. Per Olov Svedner har i Litteraturläsningen – betydelseskapande och 

positionsval vidare problematiserat denna process och jag kommer i min studie ta avstamp från 

hans slutsatser. Om vi ser en text som en process och vill veta hur den får sin mening, så finns 

det i den tre stycken olika skeden som bör belysas; dess författarprocess, texten som färdig 

produkt och dess möte med läsaren. I författarprocessen har textförfattaren en intention, eller ett 

budskap som denne vill förmedla. Men när texten är färdig kan man säga att den klippt sin 

relation till författaren, texten förväntas nu stå på egna ben och förmedla författarens intentioner 

och budskap. Länken mellan författare och text är alltså till viss del bruten. Det är i detta skede 

som läsaren kommer in i bilden. Läsaren skapar nu sin egen mening utav det den läser, i många 

fall en mening lik författarens men aldrig garanterat densamma. Detta eftersom läsaren kan ses 

som en medkonstruktör av textens mening. Därför finns det vid varje tidpunkt, antingen en 

överindividuell alltså gemensamt skapad betydelse av en text som delas av flertalet, eller flera individuellt 

skapade betydelser.80 Genom de teorianknutna frågor jag ställer till texten kommer jag med stor 

sannolikhet att röra mig mot en mer individuell betydelse.  

Men om det empiriska källmaterialets hela omfattning inte är relevant för de uppställda 

frågeställningarna måste ett vidare urval av textpassager göras, för att finna det som är relevant 

för studien. Det är alltså endast de textpassager som talar till mina frågeställningar jag kommer att 

fokusera på. Detta urval kommer att göras genom en användning av det Säfström benämner som 

inläsning och utläsning. Det innebär att jag inledningsvis genom inläsning identifierar och bekantar 

mig med textens betydelsebärande enheter, alltså de delar som talar till mina frågeställningar. Ett 

identifierande av dessa textpassager är strategins första fas. Den andra fasen, utläsningen, återgår till 

texten men fokuserar endast på de passager som relaterar till studiens frågeställningar. Texten 

sätts nu i relation till studiens analytiska verktyg och ger de valda textpassagernas utläsning en ny 

innebörd.81 Frågeställningarna kan således besvaras och användandet av denna lässtrategi 

möjliggör för mig att röra mig mot en individuell betydelse. 

                                                
79 Säfström, Carl-Anders, Att förskjuta perspektiv: Läsning som omvänd hermeneutik. I Säfström, Carl-Anders & 
Östman, Leif (red.). Textanalys: introduktion till syftesrelaterad kritik. Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 241 
80 Svedner, Per Olov, Litteraturläsningen – betydelseskapande och positionsval. I Säfström, Carl-Anders & Östman, 
Leif (red.), Textanalys: introduktion till syftesrelaterad kritik. Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 204-208 
81 Säfström (1999), s. 242 f 
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5.2 Val av empiriskt material 

För denna studies syfte finns det flertalet tänkbara texter som kan berika. Ett ultimat urval av 

empiriskt källmaterial skulle därav exempelvis kunna bestå utav SOU-publikationer, Ds-

utredningar och propositioner. Men den tidsåtgång en analys av ett sådant källmaterial skulle 

kräva ryms inte inom en studie av denna storlek, därmed måste ett urval göras. 

Studiens källmaterial omfattas därför av två propositioner författade med tio års mellanrum. 

Att den ideologiska styrningen får framträda i propositionsform beror på att de valda 

propositionerna efter sitt antagande är att betrakta som ett förarbete till respektive för sin tid 

gällande skollag. En ytterligare orsak till att propositionerna valdes som källmaterial är att dessa 

genom en vidare definition av läroplansteori kan innefattas av begreppet läroplan. 

Att just dessa två propositioner valdes beror på att Skott (2009) visat att det Individuella 

programmet är att betrakta som ett konkret utbildningspolitiskt svar på differentieringsfrågan.82 

Den första propositionen, Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen valdes eftersom den för första gången introducerade det 

individuella programmet. Den andra propositionen Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya 

skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet valdes då den avvecklar det existerande Individuella 

programmet och istället introducerar det nya Introduktionsprogrammet.  

5.3 Metoddiskussion 

Denna studie är av jämförande karaktär då den inte endast fokuserar på var proposition för sig, 

utan också gör anspråk på att göra en jämförelse mellan de båda. Detta framkommer då den 

andra frågeställningen jämför de två propositionerna och söker ett svar på om det skett någon 

förändring över tid i besvarandet av differentieringsfrågan, samt prioriteringen av de motiv som 

funnits bakom besvarandet. Frågeställningen är anpassad för att undgå ett svårlöst 

samhällsvetenskapligt problem.  

En studie som vid ett jämförande mellan två stycken skilda jämförelsepunkter vill göra någon 

form av nivåskattning, kan bli problematisk när den uttrycker sig om en eventuell förändring. Till 

skillnad från naturvetenskapen som delvis löst detta problem, så finns ingen standardiserad enhet 

att uttrycka förändringen genom. Metersystemet fungerar exempelvis inte som en tillfredställande 

enhet.83 Jag har därför anpassat min studies andra frågeställning efter den lösning på 

nivåskattningar som Esaiasson et al. presenterar. Då jag utnyttjar tiden som jämförelsepunkt kan 

jag uttrycka mig om huruvida en förändring över tid skett och behöver således inte presentera ett 

besvarande som uttrycker sig i absoluta nivåer. Det finns dock en nackdel med denna anpassning, 

                                                
82  Skott (2009), s 21 f., 394 
83 Esaiasson (2007), s 153 
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en viss informationsförlust kan förekomma. Men en sådan förlust bör ses som måttlig i 

jämförelse med vinsten av en säkrare slutsats för min studie.84 

För att kunna säkerhetsställa god resultatsvalidet har designmässiga anpassningar krävts, både 

riktade mot min studies teori och dess analysverktyg. Vidare har även en påvisad medvetenhet 

om hur jag hanterat mitt material krävts.85  

Sett till den del som rör min påvisade medvetenhet, så berör detta att det skulle kunna finnas 

en risk för slumpmässiga slarvfel i min analys. Dessa slarvfel skulle därefter påverkat mina 

analytiska slutsatser i studien. Vidare finns en risk att jag missat betydelsebärande textpassager 

och således inte inkluderat dem i studien.86 För att gå runt dessa problem har jag använt tre olika 

metoder. Den första har använts för att undvika att utelämna betydelsebärande textpassager. Det 

empiriska källmaterialet är omfattande och sträcker sig över 1600 sidor. För att hitta de passager 

som talar till mina frågeställningar har jag därför dels utgått från källmaterialets 

innehållsförteckningar, men dels även behandlat materialet digitalt87. Jag har genom dator sökt 

efter nyckelord i materialet. Jag har använt mig av sökorden: individuella program, individuella 

programmet, introduktionsprogrammet, Introduktionsprogram, arbete, arbetsmarknad, likvärdig, 

inflytande, gymnasieskolan, gymnasieskola, demokratisk och demokrati. Den andra metoden 

innefattat en ytterligare detaljläsning av analysdelen för att kunna identifiera eventuella slarvfel i 

kategoriseringar relaterade till differentiering. Den tredje metoden har innefattat en väldigt 

utförlig notapparat som slutligen öppnar för en andra part att detaljstudera mina resultat. 

Vidare designmässiga anpassningar har gjorts riktade mot relationen mellan teori, utformat 

analysverktyg och det empiriska källmaterialet. För att kunna nå god resultatvaliditet och undvika 

systematiska fel är det av vikt att dessa länkar med varandra.88 Designen har därför i ett första 

steg inspirerats av tidigare forskare som rört sig inom samma vetenskapliga fält (Skott och 

Dahllöf). Men att rakt av använda sig av någon av deras operationaliseringar är inget alternativ. 

För att ytterligare föra mina operationaliseringar närmre mitt empiriska källmaterial har därför en 

viss justering krävts av analysverktyget. Dessa justeringar infördes då studien, i sin inledande fas, 

genom en prövning av dess kriterievaliditet påvisade svagheter. Min studie kunde i ett första 

skede inte genom sina operationaliseringar skapa en tillfredställande länk mellan teori och 

källmaterial.89 Jag införde därför en egen justering i mitt analysverktyg och rörde mig således ett 

steg ifrån tidigare forskare, men ett steg närmre mitt källmaterial. 

Tillsammans ger dessa metodologiska överväganden denna studie god resultatvaliditet. Dock 

skall slutligen poängteras att studien inte gör några anspråk på att uttala sig om hur den 

formulerade politiken i respektive proposition i slutändan påverkar respektive gymnasieskola. Jag 

                                                
84 Esaiasson (2007), s 166 
85 Ibid., s 63, 70. 
86 Ibid., s 70 
87 Källmaterialet finns tillgängligt i elektronisk form på www.riksdagen.se 
88 Esaiasson (2007), s 64 f., 70 
89 Ibid., s 68 f. 
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kan genom studien och dess källmaterial endast uttrycka mig om formuleringar i propositionerna 

och således inte om hur dessa formuleringar har implementeras. 

5.4 Forskningsetiska reflektioner 

Då denna studie behandlar ett empiriskt material i form av publicerade offentliga dokument och 

inte använder sig av personer som källor behövs ingen hänsyn tas till de principer som berör 

individskydd90. Det finns däremot annat som min kommande studie måste ta hänsyn till. 

Vetenskapsrådet har i sin rapport God forskningssed diskuterat vad som skulle kunna beskriva som 

god forskning. Även om rapporten i sig riktar sig till forskare på en professionell nivå, kommer 

jag att utgå ifrån deras slutsatser. 

För min studie handlar det om att utgå ifrån följande regler: att tala sanning i min forskning, 

redovisa utgångspunkterna för min studie, öppet redovisa metod och resultat, hålla god ordning i 

mitt material samt vara rättvis vid bedömning av någon annans forskning.91 

Sammanfattningsvis handlar det alltså om att uppfylla kraven för god forskningsetik. Något 

som uppfylls genom att ha en frågeställning utan vetenskapliga brister, sett till dess precision. 

Samt att utifrån ett korrekt tillvägagångssätt utgå utifrån sina metoder. Alltså får exempelvis inga 

observationer som strider mot forskarens eventuella tes utelämnas från studien.92 

Det kan till kravet på materialets ordning tilläggas att det har sin grund i att garantera studiens 

öppenhet. Den som granskar forskning skall vid förfrågan få tillgång till det empiriska material 

som studien bygger på.93 För att uppfylla detta krav handlar det för min studie dock endast om 

att redovisa vilka dokument jag undersökt och vart jag funnit dem. Detta eftersom jag i mitt 

empiriska material fokuserar på offentliga redan publicerade dokument. 

                                                
90 För vidare information om individskydd se t.ex. Hermerén, Göran, God forskningssed, Vetenskapsrådet, 
Stockholm, 2011, s. 18, 66 f. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 
91 Hermerén (2011), s. 12  
92 Ibid., s. 24  
93 Ibid., 2011, s. 71  
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6. Resultat och analys 

Under denna rubrik för jag en analys som kommer att besvara följande frågeställningar. 

1.a) Utifrån ett fokus på individuella programmet/introduktionsprogrammet, vilka 

differentieringsformer framträder i respektive proposition? 

1.b) Av de uttryck för differentieringsformer som identifieras, vilka bakomliggande motiv går att finna 

till dessa och verkar något av dessa motiv mer prioriterat än det andra? 

2.) Vid jämförelse mellan de undersökta propositionerna går det då att se någon förändring över 

tid, i besvarandet av differentieringsfrågan, samt prioriteringen av de motiv som funnits bakom 

besvarandet? 

Fokus läggs först på frågeställning 1 för respektive proposition, för att sedan i slutet mynna ut 

i en komparativ analys som jag utför för att besvara frågeställning 2. 

6.1 Regeringens proposition 1990/91: 85 

Under denna rubrik kommer Regeringens proposition 1990/91: 85 Växa med kunskaper – om 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen att sammanfattas och behandlas. Först kommer en 

sammanfattning av propositionen att ges. Sedan kommer resultaten att löpande bearbetas utifrån 

studiens analytiska utgångspunkter. 

6.1.1 Reger ingens proposi t ion 1990/91: 85 en sammanfattning 

Regeringens proposition 1990/91: 85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

framlades av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.94 Propositionen kom att innebära 

stora förändringar för det svenska skolsystemet. Följande punkter kan övergripande beskriva de 

förändringar som propositionen kom att innebära för gymnasieskolan:95 

• Gymnasieskolan skulle nu erbjuda alla ungdomar i en ålder mellan 16 och 20 år 

utbildning, samt utrymmet för personliga val och lokal profilering ökades väsentligt. 

• Gymnasieskolan blev kursutformad. Det skulle gå att kombinera olika kurser från olika 

program. 

• Den utbildning som rymdes inom gymnasieskolan skulle nu organiseras utifrån sexton 

stycken treåriga nationella program (alla program blev alltså treåriga). 

• Alla de nationella programmen skulle innehålla en kärna av ämnen som är gemensam. 

Det gemensamma skulle uppta ungefär 30% av elevernas undervisningstid och skulle 

även vara obligatoriskt för alla.  

                                                
94 Regeringens proposition 1990/91: 85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s. 3 
95 Ibid., s. 3 f.,4, 79 
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• Förutom de gemensamma kärnämnena, förekom även karaktärsämnen för de nationella 

programmen. De nationella programmen skulle också få ett större inslag av personliga 

val. 

• Timplaner fick en ny funktion. De skulle hädanefter ange den minsta tid som en elev var 

garanterad undervisning i ett ämne. Kommun och landsting fick alltså en större frihet att 

utforma gymnasieskolan samtidigt som den statliga detaljregleringen minskade.96 

• I lag lades nu fast att kommuner var skyldiga att erbjuda alla ungdomar en 

gymnasieutbildning. Denna utbildning skulle erbjudas både på nationella och individuella 

program. 

• Elevers inflytande över utbildningen skulle öka. 

Propositionen kom att innebära omfattande förändringar för det svenska skolsystemet och 

kan i och med det ökade kommunala inflytandet relateras till 1990-talets 

decentraliseringsreformer.  

Propositionen handlar alltså till stor del om att omvandla gymnasiet till en del av ett 

sammanhängande utbildningssystem. Något som vidare betonande det sammanhållna var att 

elever nu, oberoende av vilket program de valt, kom att (så längde de blev godkända) ha 

behörighet till att söka sig vidare till universitet och högskola.97 

Med propositionen infördes individuella program. Dessa kan sammanlänkas med tanken om 

utvecklingen av en gymnasieskola som är en del av ett sammanhållet utbildningssystem. Om nu 

alla elever kom att omfattas av gymnasieskolan, så måste denna gymnasieskola också kunna se till 

alla dessa elevers individuella behov och önskemål. Detta skulle förverkligas genom att 

exempelvis ge dem möjligheten att kombinera olika utbildningar och påverka 

undervisningsinnehållet. Det individuella programmet var utformat för att fylla tre olika 

elevkategoriers behov. Programmet skulle för det första finnas för de elever som inte kommit in 

på någon utbildning, eller för elever som av någon orsak hade hoppat av en utbildning. Det skulle 

för det andra även fungera både vägledande och motivationsskapande för elever som antingen 

var omotiverade eller studieobestämda och slutligen för det tredje även erbjuda specifika åtgärder 

som ämnade att tillgodose studiemotiverade elevers olika behov. Det rörde sig om införandet av 

ett program som skulle styras utifrån enskilda elevers behov och skulle då därav vara väldigt 

individuellt utformande. Antingen kunde programmet ta form av en preparandkurs som 

förbereder eleven för en övergång till ett nationellt program, eller helt enkelt innehålla delar av en 

reguljär utbildning. Dock betonades att programmet i största möjliga mån skulle byggas kring den 

för gymnasiet gemensamma kärnan.98 Kärnan skulle bestå utav nio ämnen, som exempelvis 

svenska, engelska, samhällskunskap, matematik och specialarbete.99 Slutligen kan propositionens 

                                                
96 Regeringens proposition 1990/91: 85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s. 4 
97 Skott (2009), s. 86 f. 
98 Ibid., s. 86 ff. 
99 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s. 94 
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vision om ett framtida kunskapssamhälle länkas till denna kärna. Detta då man såg ett tydligt 

samband mellan förmedlandet av breda kunskaper till svenska elever och ekonomisk tillväxt.100 

De skrivningar i propositionen som gäller det individuella programmet kommer vidare att 

hamna i fokus för analysen.  

6.1.2 En inre e l l er  y t tre  di f f erent i er ing? 

Till att börja med kommer att avgöras huruvida det individuella programmet i propositionen 

är att betrakta som en inre eller yttre differentiering, alltså avgörs huruvida det individuella 

programmet är att se som en integrerad del av gymnasieskolan eller ej. För att kunna avgöra detta 

studeras ett antal olika textpartier i propositionen. Analysen kommer börja i textpartier som går 

att relatera till det individuella programmet men samtidigt rör gymnasieskolan som helhet, i nästa 

steg kommer analysen sedan beröra de passager som mer specifikt berör införandet av det 

individuella programmet. 

Under rubriken Gymnasieskolan i framtiden så kan det utläsas att gymnasieskolan hädanefter skall 

utformas som en kursutformad skola. Kurser ska kunna ingå i nationella program men också 

inom individuella program som baseras på elevens egna önskemål.101 Detta kan ses som ett 

tecken på att det individuella programmet betraktas som en inre di f f erent ier ing . 

Under rubriken Allmänna motiveringar beskrivs sedan Gymnasieskolans grunddrag. I denna del av 

propositionen framläggs förslaget att gymnasieskolans utbildning skall ges dels på nationella 

program men även inom individuella program. Individuella programmet har flera skilda syften 

och därför inte en lika tydlig struktur som de nationella programmen. Dess syfte är dels likt ett 

nationellt program att vara en grund för yrkes- och högskoleutbildning men dels också att kunna 

komplettera kunskapsbrister hos elever från tidigare utbildning och därmed ge dem en 

förberedelse inför studier på nationella program.102 Under rubriken Gymnasieskolans grunddrag går 

det även att utläsa att ”De individuella programmen bör […] ge en utbildning inom gymnasieskolan för dem 

som inte önskat gå något av de erbjudna nationella programmen.”103 Även här går att identifiera flertalet 

faktorer som pekar mot att det individuella programmet kan ses som en inre di f f erent ier ing . Det 

framkommer att syftet med individuella programmet kan vara väldigt likt ett nationellt programs, 

något som tyder mer på en inre di f f erent ier ing än en yttre. Att programmet kan fungera som en 

väg in till ett nationellt program, skulle visserligen tyda på att programmet är mer av en yttre 

differentiering. Men att programmet ryms under ett stycke nämnt Gymnasieskolans grunddrag 

tillsammans med det presenterade citatet stärker dock än mer att det individuella programmet bör 

ses som en inre di f f erent ier ing . 

                                                
100 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s.42 ff 
101 Ibid. s. 52 
102 Ibid., s. 54 
103 Ibid., s. 54 f. 
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Under propositionens rubrik Kommunernas skyldigheter när det gäller nationella program fastslås att 

det skall vara möjligt att inom det individuella programmet organisera utbildning som är likvärdig 

den på ett nationellt program.104 Detta pekar också mot att det individuella programmet bör ses 

som en inre di f f erent ier ing .  

I propositionen finns också rubriken Kommunernas skyldigheter när det gäller individuella program. 

Där påvisar citatet ”Gymnasieskolan måste innefatta också en rätt till utbildning för dem som av någon 

anledning inte sökt eller tagits in på något nationellt program eller som avbrutit sin utbildning där”105 tydligt att 

kommunen skall vara skyldig att erbjuda individuellt program till de ungdomar som avslutat 

grundskoleutbildning, men inte sökt eller blivit antagna till ett nationellt program.106 Även detta 

pekar mot att det individuella programmet är en inre di f f erent ier ing  eftersom det är 

Gymnasieskolan som ska innefatta en rätt till utbildning genom det individuella programmet. Vidare 

så framkommer här också att den som avbryter utbildning på ett nationellt program skall erbjudas 

ett individuellt program. Det individuella programmet kan alltså tolkas som en väg tillbaka in till 

gymnasiet för elever som annars riskerar att lämna skolan. Även detta tyder på att det individuella 

programmet bör ses som en inre di f f erent ier ing . Men då det framkommit att programmet kan 

erbjudas med olika syften och att ett syfte kan vara att utbildningen skall leda till anställning, så 

kan omständigheter uppstå som leder till att skollagen inte till fullo kan tillämpas. 

Anställningsförhållanden är inte alltid förenliga med skollagens utformande och det framkommer 

att för sådana fall, får en uppluckring av skollagen göras.107 Detta tyder på att det individuella 

programmet i viss mån kan ses som en yt tre  di f f erent ier ing . Denna slutsats nås eftersom ett 

program som tillåter avkall på skollagen, placerar dess utbildning längre bort från gymnasieskolan. 

Under propositionens rubrik Elevers rätt att fullfölja sin utbildning kan utläsas att en elev på ett 

nationellt program skall ha rätt att fullfölja sin utbildning. En liknande rättighet finns också för en 

elev som går det individuella programmet, skillnaden är dock att denna elev istället har rätt att 

fullfölja den plan som togs fram under utbildningens inledning.108 Även detta tyder på att det 

individuella programmet bör ses som en inre di f f erent ier ing eftersom rätten att fullfölja sin 

utbildning här kan ses som likvärdig för studievägen genom nationellt program och studievägen 

genom ett individuellt program. 

Propositionens rubrik Individuella program förtydligar än mer innebörden av dessa program och 

inleder därmed det andra steget i min analys. Det framkommer i detta stycke att de individuella 

programmen kan ha flera olika motiv. Det kan det vara ett kompensatoriskt motiv som hjälper 

elever som inte har tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Men 

det kan också ha andra motiv som att fungera motiverande och vägledande för de omotiverade 

eller studieobestämda, samt stödjande för elever som antingen inte antagits till sitt val till 

                                                
104 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s. 57 
105 Ibid., s. 64 
106 Ibid., s. 64 
107 Ibid., s. 65 f. 
108 Ibid., s. 66 
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gymnasieskolan eller avbrutit en påbörjad gymnasieutbildning. Slutligen kan programmet i detta 

initialskede fungera som ett alternativ för väldigt målinriktade elever som vill få tillgång till en 

utbildning som inte ryms inom ett nationellt program. Som här synes kan det individuella 

programmet se väldigt olika ut för olika elever.109 Det framkommer också att programmen till 

skillnad från de nationella programmen inte måste innehålla den obligatoriska kärna av 

gymnasieämnen som propositionen inför, men i samband med detta så understryks dock att ”Det 

är önskvärt att även de individuella programmen, så långt som möjligt, byggs upp kring denna gymnasieskolans 

kärna.”110. Under samma rubrik finner man i texten att det individuella programmet skall fungera 

som ett arbetsredskap för kommunerna till att uppfylla sina skyldigheter ”[…] att erbjuda ungdomar 

utanför de nationella programmen en gymnasieutbildning”111. Här framkommer alltså att det individuella 

programmet beroende på vilka motiv det riktas mot kan ta en form som rör sig längre ifrån, eller 

närmre de nationella gymnasieprogrammen. I de fall ett individuellt program rör sig från de 

nationella programmen kommer det också bli mer utav en yttre differentiering. Men samtidigt finns 

också en önskan att gymnasieskolans kärnämnen skall inkluderas i det individuella programmet. 

Denna önskan tillsammans med att det individuella programmet ingår i kommunens erbjudande 

om gymnasieutbildning väger tyngre. Dels för att många individuella program kan ta en form 

som är väldigt lik ett nationellt program, dels också för att det tydligt framkommer att man i 

propositionen ser det individuella programmet som en del av gymnasieskolan. Det går alltså även 

under detta, för propositionen centrala stycke, att dra slutsatsen att det individuella programmet 

kan betraktas som en inre di f f erent ier ing . 

Till rubriken Individuella program finns också underrubriken Individuell yrkesutbildning. Här fastslås 

att det även skall finnas individuella program riktade mot yrkesutbildning. Vid en sådan 

utbildning kan eleven befinna sig på en arbetsplats för att där studera karaktärsämnen. Dock skall 

målsättningen för en sådan utbildning vara att fackteori och kärnämnen ingår i utbildningen.112 

Vidare går det att läsa under nästa underrubrik De individuella programmen och kommunernas och 

arbetsmarknadsmyndigheternas samverkan att kommunen är skyldig att erbjuda de ungdomar som står 

utanför gymnasieskolan studie- och yrkesorientering samt en sysselsättning i form utav arbete 

eller utbildning. Dock betonas att ”Eftersom framtidens samhälle kommer att ställa högre utbildningskrav 

bör kommunernas åtgärdsansvar för ungdomarna utökas och starkare inriktas mot utbildning”113 Detta visar 

att det individuella programmet även här kan ses som en inre di f f erent ier ing . Då det finns en 

strävan efter att de för gymnasieskolan gemensamma kärnämnena skall studeras av eleven, men 

även för att utbildning helst skall gå före rena yrkesinriktade åtgärder (yrkesinriktade åtgärder som 

i sig sedan tyder på att gå från den gemensamma gymnasieskolan). 

                                                
109 Regeringens proposition 1990/91:85 Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, s 89 
110 Ibid., s 89 
111 Ibid., s 90 
112 Ibid., s.91 f. 
113 Ibid., s.92 
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Slutligen har analysen visat att det individuella programmet vid ett övervägande antal tillfällen 

tar form av en inre di f f erent ier ing , vilket leder till slutsatsen att programmet vid dess inrättande 

genomfördes om en inre differentiering och alltså inte en yttre.  

6.1.3 Dif f erent ier ingstyper inom den inre di f f erent ier ingen samt deras mot iv  

Då jag nu visat att det individuella programmet vid dess inrättande var att betrakta som en inre 

differentiering kommer jag under denna rubrik att fastställa vilka övriga former av differentiering 

som går att finna inom den inre differentieringen, samt att sedan söka ett motiv för denna 

differentiering. Det rör sig alltså om att identifiera de olika differentieringsformer som indirekt är 

avsedda för att förverkliga en skola för alla, samt att, när det är möjligt, identifiera ett motiv till de 

olika differentieringsformerna.  

Differentieringsformer och motiv för det individuella programmet, på en övergripande nivå 

För att kunna gå vidare i analysen har jag, till en början, valt att röra mig i passager i texten 

som på en övergripande nivå berör hela gymnasieskolan men samtidigt i analysen går att relatera 

till det individuella programmet. Jag har valt att göra detta mot bakgrunden av att det individuella 

programmet följdenligt är att betrakta som en del av gymnasieskolan som helhet. 

Under propositionens stycke Gymnasieskolan i framtiden går att spåra något som kan liknas vid 

ett frö till det individuella programmet. Följande citat framhäver den gymnasieskola som 

propositionen vill införa: 

”Gymnasieskolan skall erbjuda alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning […] Förutsättningar 
skapas för fortgående förändringar av utbildningen efter ungdomarnas önskemål och med 
beaktande av förändringarna i arbetslivet och i samhället i övrigt. En övergång till en kursutformad 
gymnasieskola skall ske.”114 

Att citatet indirekt berör det individuella programmet kan slås fast då jag tidigare pekat på att det 

individuella programmet så långt som möjligt skall byggas upp kring kärnan av den 

kursutformade gymnasieskolan. Till att börja med ryms i citatet en organisator isk di f f erent ier ing  

då varje gymnasiekurs måste innefatta en yttre ram som bestämmer vilket undervisningsinnehåll 

som skall förmedlas inom klassrummet. Men även för att gymnasieskolan i kursen ska kunna 

implementera förändringar med hänsyn till arbetsliv, samhälle och önskemål. Vidare finns här en 

indirekt innehål l sdi f f erent i er ing  inom denna. Detta eftersom eleven har en större möjlighet att 

påverka vilken kurs den skall gå och därmed också det innehåll som undervisas. Slutligen, vad 

gäller motiv finns här dels ett meri tokrat iskt sy f t e  eftersom gymnasieskolan skall beakta 

arbetslivsförändringar. Men dels också ett demokrat iskt sy f t e  eftersom den kursutformade 

gymnasieskolans kärnämnen skapar en mer sammanhållen skola och därmed är tänkt att 

utvecklas mot en skola för alla. Vidare pekar citatet ytterligare mot att det demokratiska syftet är 
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centralt, eftersom jag i hela propositionen som helhet funnit att den genomsyras av en 

demokratisyn med individen som utgångspunkt. Exempel finns redan i propositionens principiella 

utgångspunkter där man fastslår att de nya reformerna kommer föra samhället mot ett lärande 

samhälle vars ”[…] framväxt driver samhället i en demokratisk riktning”115 och sedan relaterar detta till 

individens val genom att poängtera att ”I kraft av sina egna ökade kunskaper […] vill de enskilda 

människorna själva ha större möjlighet att välja och själva bestämma över sina närliggande omständigheter”116.  

Fortsatt finner vi under rubriken Gymnasieskolan i framtiden också textpassagen ”Studievägar kan 

också byggas upp som helt individuella program av ett antal kurser som eleven väljer med hänsyn till vidare yrkes- 

eller studieverksamhet och till personligt intresse.”117 Här finns den organisator iska di f f erent ier ingen , då 

det behövs en ram som bestämmer och anpassar kursers undervisningsinnehåll, om elever skall 

kunna välja kurser efter exempelvis intresse, måste de innan kursen startar få veta vad den skall 

erbjuda. Vidare förekommer också innehål l sdi f f erent ier ing  då eleverna indirekt kan påverka vad 

de kommer att läsa. Bakom dessa differentieringar går att identifiera ett demokrat iskt sy f t e . 

Detta då innehållsdifferentieringen tar hänsyn till eleven och dennes individuella önskemål. Men även 

då det finns ett önskemål om att bygga det individuella programmet gymnasiet kärna, resultatet 

rör sig alltså mot en skola för alla. Slutligen betonas även det meri tokrat iska sy f t e t  eftersom 

citatet syftar antingen till studieverksamhet eller en yrkesverksamhet. 

I texten berörs det individuella programmet tillsammans med gymnasieskolan även under 

propositionens underrubrik Gymnasieskolans grunddrag under den tillhörande huvudrubriken 

Allmänna motiveringar. Här presenteras dels de nationella programmen men även det individuella 

programmet. Förutom att det här framkommer att det individuella programmet kan vara treårigt 

och utgöra en grund för både högskolestudier och yrkesverksamhet, går det även att utläsa att det 

inom det individuella programmets ram: 

”[…] skall kunna anordnas ett brett spektrum av utbildningar, som spänner från heltidsstudier 
motsvarande dem på de nationella programmen till kurser som exempelvis kompletterar en 
anställning eller kompletterar brister i tidigare utbildning som förberedelse för studier på ett 
nationellt program.”118 

Detta citat tillsammans med den tillhörande rubriken Gymnasieskolans grunddrag rymmer en 

mångfald av differentieringstyper. Det går här att finna både en organisatorisk och en pedagogisk 

differentiering. Jag menar dock att sammanhanget här får avgöra hur detta skall förstås. Den 

organisatoriska differentieringen behövs för att kunna förverkliga både de nationella och de 

individuella programmen, men sett till den pedagogiska differentieringen, så blir den här ett unikt 

instrument avsett för det individuella programmet. Därav bör den pedagogiska di f f erent ier ingen  

lyftas fram. Den pedagogiska differentieringen blir tydlig eftersom skolan för att kunna komplettera 

elevers brister från tidigare utbildning, också måste utgå från de olika individernas 
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utgångspunkter. Dessa brister är bland elevgrupper vid det individuella programmet med största 

sannolikhet inte homogena utan heterogena. Textpassagen visar här också på drag av både 

innehål l sdi f f erent ier ing  och t idsdi f f erent ier ing . Innehållsdifferentiering eftersom elever med olika 

kunskapsbrister kräver olika undervisningsinnehåll. Tidsdifferentiering då det framkommer att det 

individuella programmet omfattar tre år för vissa elever samtidigt som det för andra elever skall 

komplettera kunskapsbrister och sedan slussa dem vidare mot ett nationellt program. Dessa olika 

typer av differentieringar rymmer ett dubbelt syfte, jag finner här både det demokrat iska sy f t e t  

och det meri tokrat iska . Det demokratiska syftet framkommer genom att det individuella 

programmet fungerar som en väg in mot de nationella programmen och därav går mot att 

förverkliga en skola för alla. Det meritokratiska syftet tydliggörs eftersom att citatet tydligt pekar mot 

att det individuella programmet kan leda till anställning inom en yrkesverksamhet. 

Differentieringsformer och motiv för det individuella programmet 

Analysen kommer i detta steg beröra de textpassager som berör det individuella programmet 

direkt och rör sig alltså nu inte på en övergripande nivå i propositionen. 

Under huvudrubriken Individuella program beskriver propositionen dessa programs innebörd 

och utformande mer specifikt. Vid en läsning av de fem sidor som omfattas av huvudrubriken 

framkommer att de individuella programmen kommer att erbjudas genom: 119 

• En linjeutformad organisatorisk differentiering som tar form av en preparandkurs för elever som 

inte har förkunskaperna för studier på ett nationellt program. 

• En linjeutformad organisatorisk differentiering som riktar sig mot elever som vill gå mot 

yrkesutbildning. 

• En organisatorisk differentiering som riktar sig mot invandrarungdomar som främst behöver 

vidare svenskundervisning. 

De tre differentieringarna kommer vidare i analysen att enskilt behandlas under egna rubriker. 
Det individuella programmet som en preparandkurs 
Det individuella programmet givet i form av en preparandkurs är att se som en l in j eut formad 

organisator isk di f f erent i er ing något som tydligt framkommer i exempelvis citatet ”Programmet 

kan utformas som en form av preparandkurs för elever med bristande förkunskaper från grundskolan […]”120. 

För att utforma en preparandkurs krävs en yttre ram som bestämmer vad som skall ske inom 

klassrummets väggar. Vidare sker en självsortering av elever då eleven själv bör vara den som 

aktivt väljer utbildningen. Preparandkursen alltså en linjeutformad organisatorisk differentiering. 

 Vidare framkommer att innehållet i denna preparandkurs spänner över ett vitt område. 

Preparandkursen måste kunna erbjuda utbildning som stämmer överens med elevernas 

individuella kunskapsbrister och kunna erbjuda olika innehåll. Förutom att innehållet riktas mot 

elevers kunskapsluckor, så framkommer också att grundtanken med programmen är att det skall 
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styras utifrån elevers behov och därför också kan ”[…] under längre eller kortare tid, komma att bestå 

av enbart arbete på ungdomsplats och vägledande åtgärder”121. Det framträder alltså inom den linjeutformade 

organisatoriska differentieringen ytterligare differentieringsformer. Detta då gymnasieskolan för att 

effektivt kunna styras utifrån elevers behov, måste anpassa sitt utbud efter den enskilde individen. 

Till att börja med framträder en t idsdi f f erent ier ing . Denna tydliggörs genom ungdomsplatserna 

som kan erbjudas på olika tid för olika elever. Vidare måste en innehål l sdi f f erent ier ing  

förekomma, då inte alla elever kommer innefattas av en ungdomsplats, utan endast de som själva 

så önskar. 

Men en läsning mellan raderna visar också att en differentiering måste ske inom klassrummets 

ram. En pedagogisk di f f erent ier ing  innefattad av både t ids-  och innehål l sdi f f erent ier ing  

behövs. Innehållsdifferentiering krävs för att effektivt kunna fylla elevers kunskapsluckor, dessa 

luckor är med största sannolik heterogena hos eleverna. En tidsdifferentiering krävs för att 

programmet effektivt skall kunna nå varje elev utifrån dennes egna behov. Sannolikheten är stor 

att elever som redan haft det svårt i grundskolan, kommer behöva olika tid för att blir färdiga 

med specifika moment i utbildningen. 

När det kommer till ett motiv för dessa differentieringsformer kan här både det meritokratiska 

syftet och det demokratiska syftet identifieras. Men om vardera av dessa syften befinner sig på varsin 

sida av en pendel, skulle denna pendel svänga mer åt det demokrat iska sy f t e t . Denna slutsats nås 

då det meritokratiska syftet framkommer som underordnat det demokratiska syftet. De textpassager 

som talar för det meritokratiska syftet gör detta då det framkommer att elevers tid på programmet 

kan innefattas av enbart arbete på ungdomsplats. Det som dock gör detta underordnat det 

demokratiska syftet är den textpassage som uttrycker att ”Ungdomsplatserna har visat sig vara 

ungdomsuppföljningens kanske viktigaste pedagogiska redskap för att motivera ungdomar till fortsatta studier 

[…]”122 Det framkommer alltså att syftet med erbjudande av en ungdomsplats är att motivera 

eleven till vidare studier och inte främst till en tidig etablering på arbetsmarknaden. Det 

meritokratiska syftet tar således snarare formen av ett pedagogiskt verktyg nyttjat av formuleringar 

som relaterar till det demokratiska syftet. Programmet håller alltså hela tiden en tydlig dörr öppen 

för vidare studier på ett nationellt gymnasieprogram. Slutligen framträder det demokratiska syftet än 

tydligare då utbildningen skall utformas efter elevens individuella behov. Programmets inslag av 

pedagogisk differentiering innefattat av tids- och innehållsdifferentiering är ett tydligt exempel på detta. 

Dessa differentieringsformer ger varje elev likvärdigare möjligheter att klara av utbildningen för 

att slutligen istället omfattas av ett nationellt gymnasieprogram. Preparandutbildningens 

utformning kan alltså ses som en strävan efter ett uppfyllande av en skola för alla. 
Det individuella programmet för invandrarungdomar 
Det individuella programmet för invandrarungdomar kan ses som en organisator isk 

di f f erent ier ing inom det individuella programmet. Propositionen fastslår att för 
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invandrarungdomars fortsatta integration krävs en god undervisning i svenska, då kontakt med 

det svenska språket i skolan och arbetslivet är avgörande för en fortsatt språkutveckling. Vidare 

fastslås också att denna språkutveckling behövs för att kunna genomföra gymnasiestudier. 

Slutligen nämns också att det som tidigare hetat introduktionskurser för invandrare nu skall rymmas 

inom det individuella programmet123 Det som avgör detta som en organisatorisk differentiering inom 

det individuella programmet är den specifika grupp av elever som man riktar sig till. Det sätts här 

en tydlig övergripande ram för den undervisning som skall bedrivas och vilka den skall riktas 

mot. Att utbildningen inte klassas som en linjeutformad organisatorisk differentiering beror på att den 

inte är öppen för alla elever på det individuella programmet, utan endast kommer ta emot 

invandrarungdomar i behov av svenskundervisning. Detta ger utbildningen form av ett 

erbjudande från gymnasieskolan, det är alltså inte genom självsortering som eleverna antas till 

utbildningen. Vidare förtydligas den organisatoriska differentieringen ytterligare, då kursen inom det 

individuella programmet har sin grund i kursutformningen från den tidigare kursen, 

Introduktionskurs för invandrare. Dessa faktorer visar att de åtgärder som riktas mot 

invandrarungdomar är att betrakta som en organisatorisk differentiering inom det individuella 

programmet. 

Inom denna organisatoriska differentiering går det att identifiera ytterligare differentieringsformer. 

Dessa framstår då propositionen ordar att ”Undervisning i svenska, i engelska och om det svenska 

samhället kommer sannolikt att inta en framträdande plats i dessa program.”124 samt vidare uttrycker att 

”Ungdomsplats i kombination med främst svenskundervisning kan därför fylla en viktig funktion.”125 och att 

det ”I de individuella programmen kan ingå både studiehandledning på hemspråk och undervisning i 

svenska.”126. Först ryms här en innehål l sdi f f erent ier ing . Detta eftersom ett sannolikt innehåll för 

programmet slås fast, men inte ensidigt bestäms. Således ger här den organisatoriska 

utformningen möjlighet för gymnasieskolorna att genom en innehålldifferentiering del in eleverna i 

olika elevgrupper. Det går inte heller att helt utesluta att en pedagogisk differentiering skulle kunna stå 

som grund bakom innehållsdifferentieringen. Detta är dock mindre troligt, då de textpassager som 

berör undervisningens innehåll inte tydligt talar om att innehållsdifferentieringen skall utgå från 

individens behov. Innehållsdifferentieringen länkar alltså mer till den organisatoriska differentieringen. 

Bortsett från propositionens innehållsrelaterade passager går däremot inslag av en pedagogisk 

di f f erent ier ing  som innefattar en innehål l sdi f f erent ier ing  att finna. Genom att lyfta fram att en 

studiehandledning kan ingå och utformas både på elevens hemspråk och svenska, skapar 

propositionen ett individbaserat pedagogiskt verktyg. 

 Vid ett sökande av motiv till de funna differentieringsformerna återfinns ett meritokratiskt och 

ett demokratiskt syfte. Dock läggs en starkare betoning på det demokrat iska sy f t e t . Denna slutsats 

baseras på att flertalet av gymnasieskolans kärnämnen betonas som centrala för eleverna och 
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eftersom det tydligt framkommer att bland dessa ämnen är svenskan central för vidare 

gymnasiestudier. Målet är således att slussa eleverna in mot gymnasieskolans gemensamma kärna. 

Det meritokratiska syftet finns närvarande, men är underordnat det demokratiska syftet. Detta 

framkommer vid en analys av en textpassage som ordar att ”Invandrarungdomars kontakter med 

svenska språket i skolan och på arbetsplatser har avgörande betydelse för deras språkutveckling och deras 

möjligheter till att genomföra gymnasiala studier.”127. Det framkommer att arbete genom ungdomsplatser 

är ett verktyg för språkundervisningen snarare än en tydlig väg ut i fortsatt arbetsliv.  
Den individuella yrkesutbildningen 
Den andra l in j eut formade organisator iska di f f erent ier ingen inom det individuella 

programmet som framträder genom analysen, ryms under rubriken Individuell yrkesutbildning i 

propositionen. Att yrkesutbildningen är en linjeutformad organisatorisk differentiering beror på att den 

skapar en tydlig yttre ram för vad som skall få ske inom klassrummet, samt att en självsortering 

sker när elever väljer utbildningen. Den yttre ramen förtydligas ytterligare genom att programmet 

kan utformas så att: 

 ”[…] eleven, utan att vara anställd, studerar karaktärsämnena i huvudsak enskilt och med en stor 
del av utbildningen förlagd till en eller flera arbetsplatser. Fackteori och undervisning i de ämnen 
som är obligatoriska och gemensamma för alla nationella program skall ingå i samma utsträckning 
som för andra elever.”128. 

Inom denna linjeutformade organisatoriska differentiering innefattas sedan ytterligare underliggande 

differentieringsformer. Dessa framträder vid analys av den textpassage som uttrycker när ett 

individuellt yrkesprogram bör förekomma. I texten utläses exempelvis att de bör förekomma för 

elever som riktar sig mot små udda yrken, elever som av personliga skäl vill ha denna studieform 

och för målinriktade elever.129 Denna precision av programmets förekomst innefattar en 

innehål l sdi f f erent ier ing . Innehållsdifferentieringen framkommer då gymnasieskolan för att kunna 

utforma utbildningen till den potentiellt spretiga grupp elever den är öppen för, måste kunna 

erbjuda ett differentierat innehåll för att göra utbildningen effektiv. 

Dessa differentieringsformer innefattar både det demokrat iska sy f t e t  och det meri tokrat iska 

sy f t e t . Det framkommer att både undervisning i fackteori och obligatoriska gymnasieämnen skall 

förkomma i samma utsträckning som på nationella program, samt att elevens behov finns i 

beaktande vid programutformning, alltså rör sig denna programform kring en skola för alla och det 

demokratiska syftet. Även det meritokratiska syftet innefattas eftersom programformen är tydligt 

riktad mot en framtida etablering på arbetsmarknaden. 
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6.1.4 Resul tatsammanfattning för  Reger ingens proposi t ion 1990/91:85 

Under denna rubrik kommer frågeställningen 1.a och 1.b besvaras för den analyserade 

propositionen.  

Frågeställning 1.a) Utifrån ett fokus på individuella programmet, vilka differentieringsformer framträder då i 

propositionen?130 

Det individuella programmet slås till en början fast som en inre di f f erent ier ing  och är således, 

vid sitt införande, en integrerad del av gymnasieskolan. Det finns i propositionen textpassager 

som berör både det individuella programmet och resten av gymnasieskolan. I dessa passager 

framkommer två organisator iska di f f erent ier ingar  som båda innefattar en 

innehål l sdi f f erent ier ing  vardera. Vidare framkommer också en pedagogisk di f f erent ier ing med 

både t ids-  och innehål l sdi f f erent ier ing . 

I de textpassager som specifikt behandlar det individuella programmet framkommer två 

stycken l in j eut formade organisator iska di f f erent ier ingar i form av det individuella programmet 

som en preparandkurs och som en yrkesutbildning. Vidare framkommer en organisator isk 

di f f erent ier ing  genom att det individuella programmet erbjuds som en svenskkurs för 

invandrarungdomar. 

När det individuella programmet erbjuds som en preparandkurs synliggörs att det inom detta 

programs linjeutformade organisatoriska differentiering ryms både en innehål l sdi f f erent ier ing  och en 

t idsdi f f erent ier ing . Vidare framkommer en pedagogisk di f f erent ier ing  som rymmer både en 

t ids-  och innehål l sdi f f erent ier ing . 

När det individuella programmet riktar sig specifikt till invandrarungdomar tar programmet 

form av den organisatorisk differentiering denna differentiering omfattar även en 

innehål l sdi f f erent ier ing . Vidare framträder även en pedagogisk di f f erent ier ing som även 

omfattar en innehål l sdi f f erent ier ing .  

När det individuella programmet sedan slutligen erbjuds som en yrkesutbildning tar det form 

av en linjeutformad organisatorisk differentiering och inom denna framkommer även en 

innehål lsdi f f erent ier ing . 

Frågeställning 1.b) Av de uttryck för differentieringsformer som identifieras, vilka bakomliggande motiv går att 

finna till dessa och verkar något av dessa motiv mer prioriterat än det andra? 

I de textpassager det individuella programmet diskuteras mer övergripande tillsammans med 

den resterande gymnasieskolan framkom två organisatoriska differentieringar som både omfattade en 

innehållsdifferentiering samt en pedagogisk differentiering som omfattade en innehålls- och tidsdifferentiering. 

Det rådde i propositionen för differentieringsformerna en jämvikt mellan det meri tokrat iska 

sy f t e t  och det demokrat iska sy f t e t  
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När programmet erbjöds som en preparandkurs framträdde en pedagogisk differentiering som 

omfattade en innehålls- och tidsdifferentiering. För dessa differentieringsformer var det 

demokrat iska sy f t e t  överordnat det meritokratiska. Det meritokratiska syftet fungerade som ett 

verktyg för det demokratiska syftet. 

Då programmet erbjöds specifikt till invandrarungdomar rymde det en organisatorisk 

differentiering med innehållsdifferentiering, samt en pedagogisk differentiering med innehållsdifferentiering. För 

alla dessa var det demokrat iska sy f t e t  överordnat, men för den organisatoriska differentieringen och 

dess innehållsdifferentiering var det meritokratiska syftet ett verktyg för det demokratiska. 

När programmet erbjöds som en yrkesutbildning var den en linjeutformad organisatorisk 

differentiering med innehållsdifferentiering. Motivet för dessa differentieringar har en jämvikt mellan 

det demokrat iska sy f t e t  och det meri tokrat iska . 

Sammanfattningsvis framkommer att det demokrat iska sy f t e t  i propositionen är det mest 

prioriterade motivet. Det meritokratiska syftet står aldrig som ett ensamt motiv, men framträder vid 

två tillfällen i jämvikt med det demokratiska syftet. Detta händer när propositionen behandlar det 

individuella programmet på en övergripande nivå när det individuella programmet erbjuds som 

en yrkesutbildning. Slutligen är vid två tillfällen det demokratiska syftet det överordnade motivet, 

men innefattar detta till trots det meritokratiska syftet. Vid dessa tillfällen fungerar det meritokratiska 

syftets inslag som ett pedagogiskt verktyg som gynnar det demokratiska syftet. Detta sker när 

programmet erbjuds som en preparandkurs och när det tar form av en kurs riktad specifikt mot 

invandrare. 

6.2 Regeringens proposition 2009/10: 165 

Under denna rubrik kommer Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, 

valfrihet och trygghet att sammanfattas och behandlas. Först kommer en sammanfattning av 

propositionen att ges. Sedan kommer resultaten att löpande bearbetas utifrån studiens analytiska 

utgångspunkter. 

6.2.1 En sammanfattning av Reger ingens proposi t ion 2009/10: 165 

Både svensk grundskola och svensk gymnasieskola skulle i och med Regeringens proposition 

2009/10: 165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet genomgå ytterligare förändringar.  

Propositionen om ny skollag innebär övergripande följande förändringar för den svenska 

gymnasieskolan:131 

• Gymnasieskolans programutbud förändras och skall nu innehålla ett utbud av 

yrkesförberedande program med inläsning av högskolebehörighet som tillval och ett 

utbud av högskoleförberedande program. 
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 42 

• Nya regler om information vid frånvaro införs. Enligt ny huvudregel måste rektor 

informera vårdnadshavaren om frånvaro, samma dag som detta skett. 

• Ansvar för statlig utvärdering och kvalitetsgranskning av skolor slås nu fast i lag. 

• Endast behöriga lärare skall få tillsvidareanställas på skolor.132 

• Det individuella programmet upphör och ersätts av det nya introduktionsprogrammet. 

Den nya skollagen som också antogs av riksdagen kom att börja tillämpas den 1 juli 2011.133 

Propositionen kom att innebära ytterligare genomgripande förändringar för gymnasieskolan. En 

stor förändring berör behörighetskraven till de nationella yrkesprogrammen. För studier på 

yrkesförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst 

ytterligare fem ämnen. En orsak till införandet av denna förändring var att den skulle ha en viktig 

signalverkan. Eleverna skulle få en insikt om att de för att klara en gymnasieutbildning måste ha 

breda kunskaper med sig från grundskolan. 134 Då ökade behörighetskrav kan leda till att fler 

elever saknar behörighet till gymnasiet kan denna förändring även sammanlänkas med det nya 

introduktionsprogrammet. Det nya introduktionsprogrammet är till för de elever som inte är 

behöriga till ett nationellt gymnasieprogram och alltså inte för de som redan går en 

gymnasieutbildning, men av någon orsak avbrutit den. Introduktionsprogrammet har flera 

ingångar som i slutändan, beroende på vilken ingång eleven väljer skall leda till studier antingen 

på ett yrkesförberedande program eller på ett högskoleförberedande. Introduktionsprogrammet 

skall bestå utav ingångarna preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.135  

6.2.2 En inre e l l er  y t tre  di f f erent i er ing? 

Analysens tar sin början i att avgöra huruvida det nya introduktionsprogrammet är att betrakta 

som en inre eller yttre differentiering. I läsning av de passager som berör introduktionsprogrammet 

som helhet (alltså omfattar alla dess inriktningar) och går att relatera till gymnasieskolan, 

framträder att introduktionsprogrammet inräknas i gymnasieskolan syfte. Syftet innebär att 

”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och 

ett aktivt deltagande i samhällslivet.”136. Detta tyder på att introduktionsprogrammet är att betrakta 

som en inre di f f erent ier ing  då det delar huvudsakligt syfte med resten av gymnasieskolan. 

När det gäller vilka elever som är behöriga att läsa på ett introduktionsprogram, framträder att 

programmet inte är lämpat för elever som går eller har avbrutit studier på nationellt program.137 
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Istället framkommer att ”Skolhuvudmännen behöver tillhandahålla flexibla individuella lösningar för elever 

som går på ett nationellt program och som överväger att lämna sin utbildning. Dessa elever bör i stället framöver 

främst erbjudas lämpligt stöd inom ramen för sitt nationella program.”138. Genom att öka inslaget av 

pedagogisk differentiering på de nationella programmen möjliggörs ett snävare intag till 

introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet är öppet för elever som inte är behöriga till ett 

visst gymnasieprogram, men stängt för elever som redan befinner sig på ett nationellt program. 

Ur denna aspekt blir introduktionsprogrammen en yt tre  di f f erent ier ing  eftersom det gör en klar 

skillnad mellan dem som tagits in på nationella gymnasieprogram och dem som står utanför det. 

I propositionen argumenterar regeringen för att syftet med de tidigare individuella 

programmen slagit fel, den menar att: 

”Det huvudsakliga syftet med individuella program, att eleven ska uppnå behörighet till ett 
nationellt eller specialutformat program, bidrar till låg måluppfyllelse genom att det för vissa elever 
medför fel fokus. Enligt regeringens mening behöver inte alla elever inom de nuvarande 
individuella programmen en utbildning som i första hand inriktas mot att de ska bli behöriga till ett 
nationellt program.”139 

Regeringen menar att det nya introduktionsprogrammet istället måste utformas så dess elever 

erbjuds en utbildning som ”[…] erbjuder en individuellt anpassad studieväg, som bidrar till att deras 

möjligheter till etablering på arbetsmarknaden ökar och ger en så god grund för fortsatt utbildning som möjligt.”140 

Det framkommer här att en god grund för utbildning inte främst behöver vara att bli antagen på 

ett nationellt program, utan även enligt regeringen kan vara studier som förs endast inom ett 

introduktionsprogram. Huruvida detta gör introduktionsprogrammet till en inre eller yttre 

differentiering är svårt att avgöra. Å ena sidan är det att se som en inre differentiering om programmets 

innehåll, för elever som inte går vidare till ett nationellt program, rör sig mot det 

gymnasiegemensamma innehållet. Men å andra sidan att betrakta som en yttre differentiering om 

utbildningens innehåll, för dessa elever, tar ett steg bort från det gymnasiegemensamma och 

således också ett steg bort från en skola för alla. Då introduktionsprogrammet har fem stycken 

skilda ingångar, finns det heller inget för programmet gemensamt innehåll. Det blir därför utifrån 

de två analyserade citaten svårt att komma till ett entydigt avgörande.  

Analysen kommer nu vidare behandla var och en av de fem vägarna inom 

introduktionsprogrammet (preparandutbildningen, programinriktad individuellt val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion), för att avgöra huruvida 

respektive väg genom programmet kan betraktas som en yttre eller inre differentiering. Detta då en 

eventuell skillnad mellan dessa utbildningar skulle kunna förklara varför 

Introduktionsprogrammet som helhet har tar formen av både en yttre och en inre differentiering. 
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Preparandutbildningen, en inre eller yttre differentiering? 

Den första ingången till programmet benämns preparandutbildning. Regeringen presenterar 

inledningsvis sitt förslag med orden ”En preparandutbildning om högst ett år ska införas i 

gymnasieskolan.”141 och menar att utbildningens syfte är att, se till att en elev som gått ut årskurs 

nio utan att ha behörighet till ett visst nationellt program på gymnasieskolan, genom 

preparandutbildningen skall uppnå denna behörighet.142 Regeringen anser att utbildningen tillhör 

gymnasieskolan, något som dels framkommer i styckets tidigare citat men även ytterligare 

poängteras i den textpassage där regeringen uttrycker syftet med förslaget till 

preparandutbildningen. Det går i propositionen att utläsa att ”Preparandutbildningen ska formellt 

tillhöra gymnasieskolan i syfte att underlätta en flexibel övergång till ett nationellt program […]”143. 

Regeringen menar alltså att preparandutbildningen är ett program inom gymnasieskolan. Sett till 

regeringens egen syn på programmet är den alltså i dessa passager att betrakta som en inre 

di f f erent ier ing . 

Vidare framkommer i propositionen under rubriken Utbildningens innehåll en ram för vad som 

skall undervisas på preparandutbildningen. Det utläses under rubriken att innehållet främst bör 

bestå utav grundskoleämnen eleven saknar betyg i, men också att utbildningen bör innehålla 

kurser från nationella program.144 Sett till den ram som utbildningens innehåll ryms inom är 

således preparandutbildningen att betrakta som en inre di f f erent ier ing . Innehållet rör sig kring en 

skola för alla, då det finns en tydlig ambition som uttrycker att kurser från nationella program bör 

inkluderas i undervisningsunderhållet. Utbildningen går således ett steg närmre den nationella 

gymnasieskolan. 

Sammanfattningsvis kan enfaldigt fastslås att preparandutbildningen är att se som en inre 

di f f erent ier ing . 

Programinriktad individuellt val, en inre eller yttre differentiering? 

Den andra ingången till introduktionsprogrammet benämns Programinriktad individuellt val. 

Denna ingång riktar sig till elever som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram, men har 

lämnat grundskolan med godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller 

engelska samt har godkänt i, som minimum, fyra andra ämnen.145 

Regeringen framhäver i propositionen syftet med utbildningen ”[…] ska vara att elever ska få en 

utbildning som är inriktad mot ett yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det 

programmet.”146 Syftet visar att Programinriktad individuellt val här skall leda in mot utbildning på ett 

nationellt yrkesprogram. Propositionen ordar vidare att eftersom det enligt nuvarande 
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bestämmelser är möjligt att ”[…] för en skolhuvudman att ta in en behörig sökande till gymnasieskolan vid 

en senare tidpunkt än vid utbildningens början […]”147, är det nu också blir möjligt att för en elev som 

går programinriktat individuellt val att under ett pågående läsår antas till ett nationellt yrkesprogram. 

Vidare framkommer också att detta även är syftet med programmet och att gymnasieskolan 

därför måste ha en plats på det nationella yrkesprogrammet i beredskap.148 Den analyserade 

textpassagen visar att programinriktat individuellt val här är att betrakta som en inre di f f erent ier ing . 

Eleven har redan en plats inom gymnasieskolan och programmet har som uppgift att slussa över 

eleven till det nationella yrkesprogrammet. Programmet utformning för därav eleven närmre ett 

nationellt yrkesprogram och dess utformning för vidare eleven närmre ett inkluderande i en skola 

för alla. 

I propositionen behandlas också programmets undervisningsinnehåll. Textpassagen uttrycker 

att ”Utbildningen bör innehålla de grundskoleämnen eleven saknar godkänt betyg i […] Vidare bör kurser från 

ett nationellt yrkesprogram samt arbetsplatsförlagt lärande ingå i utbildningen.”149. Då det angivna innehållet 

rör sig mot ett nationellt gymnasieprogram är utbildningen här att betrakta som en inre 

di f f erent ier ing . 

 Sammanfattningsvis visar denna analys att programmet ett tydligt exempel på en inre 

di f f erent i er ing  

Yrkesintroduktion, en inre eller yttre differentiering? 

Den tredje inriktningen är Yrkesintroduktion. Utbildningens syfte är att ”[…] eleven ska få en 

yrkesinriktad utbildning som underlättar för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier 

på ett nationellt yrkesprogram.”150 Syftet tyder här på en inre differentiering då det upplevs som att det 

råder jämnvikt mellan att, elever antingen fortsätter studier på ett nationellt yrkesprogram eller 

etablerar sig på arbetsmarknaden. Programmet skulle alltså kunna röra sig mot gymnasieskolan. 

Längre ner i texten uttrycker dock regeringen sina skäl för det i propositionen föreslagna 

programmet. Regeringen menar att ”[…] yrkesintroduktion innebär tydligare studievägar för de ungdomar 

som är obehöriga till ett nationellt program och som önskar en utbildning inom gymnasieskolan med ett 

huvudsakligen yrkesinriktat innehåll.”151. Regeringen fastslår också att alla elever inte kommer gå över 

till ett nationellt program, då vissa elever ”[…] kommer att ha sådana bristande kunskaper från 

grundskolan och sådana särskilda behov att de sannolikt kommer att gå på yrkesintroduktion under hela sin 

gymnasietid.”152 och menar vidare att utbildningen för dessa elever måste anpassas efter deras 

behov och förutsättningar, för att slutligen kunna stärka deras möjligheter till en etablering på 

arbetsmarknaden.153 Propositionen redovisar sedan att remissinstansen Svenskt näringsliv ”[…] 
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har anfört att de är tveksamma till att eleverna kommer att bli anställningsbara och anser att målsättningen ska 

vara att eleverna ska komma in på ett nationellt program.”154. Regeringen bedömer dock att framtidens 

arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut. Den menar att den framtida arbetsmarknaden 

innefattar behov av kompetens som är lägre än en yrkesexamen.155 Sett till yrkesintroduktionens 

och dess utformning framkommer alltså att regeringen själv betraktar den som en inre 

differentiering, men en djupare analys visar dock på motsatsen. Genom att regeringen tar för givet 

att vissa elever kommer gå yrkesintroduktion hela sin gymnasietid placerar man dem längre ifrån 

den sammanhålla gymnasieskolan. Det finns ingen intention att genom exempelvis pedagogisk 

differentiering försöka slussa över eleven mot ett nationellt program, utan istället uttrycks att 

programmet yrkesintroduktion som sådant räcker. Min slutsats är därav att programmet ur denna 

aspekt är att betrakta som en yt tre  di f f erent ier ing , en slutsats som även i propositionen stärks av 

Svenskt Näringsliv. En utbildning som inte ses som tillräcklig för framtida anställning av en 

instans bestående av Sveriges arbetsgivare, kan inte mäta sig med nationella program på 

gymnasieskolan och därav inte heller ses som en integrerad del i den svenska gymnasieskolan. 

Programmets undervisningsinnehåll förmedlas i propositionen. Regeringen bedömer att 

utbildningen huvudsakligen bör innehålla ”[…] yrkesinriktad utbildning. Den bör få innehålla 

karaktärsämnen och kurser från gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. 

Utbildningen bör innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.”156 samt att ” Yrkesintroduktion får också 

innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och gymnasiegemensamma ämnen […]”157. 

Utifrån en innehållsaspekt finns en potentiell möjlighet att det innehåll en elev erbjuds får 

programmet att ta form av en inre differentiering. Men det finns också faktorer som talar mot detta. 

Det framkommer att utbildningen bör innehålla karaktärsämnen och kurser från nationella 

yrkesprogram och sen att den får innehålla gymnasiegemensamma ämnen. Då analysen tidigare 

visat att regeringen menar att vissa elever under hela sin studietid kommer att gå yrkesintroduktion 

går det att hävda, att utbildningen även bör innehålla gymnasiegemensamma ämnen för att kunna 

ses som en del av gymnasieskolan. Jag menar därför att riksdagens utformning av utbildningens 

innehåll även kan göra programmet till en yttre differentiering. Men det går inte att entydigt besvara 

huruvida innehållet gör programmet till en inre eller yttre differentiering. Det som går att fastställa är 

dock att propositionens formuleringar öppnar upp för båda alternativen. 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att programmet har ett större inslag av drag som tyder på 

yt tre  di f f erent ier ing ,  men dock inte ett självklart fall av sådan. Det framkommer att regeringen 

själv ser programmet som en inre differentiering, men att en avsaknad av pedagogisk differentiering 

tillsammans med ett mycket varierande undervisningsinnehåll öppnar upp för ifrågasättande av 

en sådan slutsats. 
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Individuellt alternativ, en inre eller yttre differentiering? 

I propositionen föreslås utbildningen Individuellt alternativ av regeringen. Regeringen anger som 

skäl för sitt förslag att ”Individuellt alternativ införs i gymnasieskolan med syftet att eleven ska gå vidare till 

yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.”158 och menar vidare att 

programmen programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion inte fångar in de ungdomar ”[…] 

som önskar gå en utbildning inom gymnasieskolan som är mer generell.”159. Regeringen själv har intentionen 

att Individuellt alternativ skall kunna fungera som en inre differentiering, man uttrycker tydligt att 

utbildningen införs just i gymnasieskolan. Dock visar en analys att programmet snarare är att 

betrakta som ett individuellt program inom Introduktionsprogrammet (läs: ett individuellt 

program i det individuella programmet). Elever erbjuds antingen en utbildning som hjälper dem 

ut i arbete, eller en utbildning som slussar över dem till yrkesintroduktion, det finns således ingen 

tydlig direkt länk till något nationellt gymnasieprogram. Detta för en analys av utbildningens syfte 

till slutsatsen att den ur denna aspekt är en yt tre  di f f erent ier ing . 

Utbildningens innehåll är vitt då det skall utformas efter elevers behov och förutsättningar, 

regeringen slår fast att utbildningen bör kunna innehålla ”[…] grundskoleämnen som eleven saknar 

godkända betyg i, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasieskolans karaktärsämnen.”160 och även 

exempelvis olika motivationsinsatser och praktik.161 Detta visar att utbildningen ur en 

innehållsaspekt är att betrakta som en inre di f f erent ier ing . Innehållet rör sig mot 

gymnasieskolans kärna, de gemensamma ämnena och inkluderar även dess karaktärsämnen. 

Sammanfattningsvis finner jag det svårt att avgöra huruvida programmet är en inre eller yttre 

differentiering. Dess innehåll tyder på en inre differentiering men dess snäva utformande, klipper 

banden med gymnasieskolan ger istället programmet en skepnad av att vara 

introduktionsprogrammet till introduktionsprogrammet. 

Språkintroduktion, en inre eller yttre differentiering? 

Riksdagen slår fast att ”Språkintroduktion ska införas i gymnasieskolan.”162 och anger att syftet med 

utbildningen är att ”[…] ungdomar, som nyligen har anlänt till Sverige och som inte har de godkända betyg 

som krävs för behörighet till ett nationellt program, ska få en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket 

som möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.”163. Vidare anger regeringen 

att ett av skälen för den nya utbildningen är att ”Regeringen anser att det är angeläget att undervisning 

erbjuds i fler ämnen och kurser så att eleverna ges förutsättningar att snabbt komma vidare i sin utbildning och att 

elevernas tidigare förvärvade ämneskunskaper kan utnyttjas.”164. En vidare analys av detta syfte och dess 

motivering visar att programmet ur denna aspekt är en inre di f f erent ier ing . Detta eftersom det 
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tydligt framkommer att det finns en strävan efter att låta eleverna gå vidare i gymnasieskolan och 

eftersom det framkommer att utbildningen ska införas i gymnasieskolan. 

Sett till utbildningens innehåll framkommer att det, förutom undervisning i svenska eller 

svenska som andraspråk, skall ingå ”[…] grundskole- och gymnasieämnen som eleven bedöms behöva för sin 

fortsatta utbildning.”165 Utbildningen blir således ur en innehållsaspekt en inre di f f erent ier ing . 

Detta då innehållet tydligt skall anpassas för att leda eleven in mot gymnasieskolan, samt för att 

innehållet som sådant också innefattar delar av gymnasieskolans undervisningsinnehåll. 

Sammanfattningsvis går att det att dra slutsatsen att Språkintroduktion är att betrakta som en 

inre di f f erent ier ing . Detta då programmet både ur en innehållsaspekt och vid en syftesanalys slås 

fast som en inre differentiering. 

6.2.3 Dif f erent ier ingstyper inom de o l ika introduktionsprogrammen samt deras mot iv  

Den hittills förda analysen av propositionen har för vardera av introduktionsprogrammets 

inriktningar identifierat ett formulerat syfte och ett formulerat innehåll. Det står att det 

genomförda introduktionsprogrammet skall ha fem inriktningar som tar hänsyn till elevers 

olikartade behov och kan ”[…] erbjuda individanpassade utbildningar som möter dessa behov på ett effektivt 

sätt.”166 och att detta ska göras effektivt genom att ha en ”[…] god samverkan mellan grund- och 

gymnasieskolan och en väl fungerande studie- och yrkesvägledning, som kan bidra till goda förutsättningar för en 

elev att få en utbildning anpassad till sina behov, önskemål och förutsättningar.”167. Detta visar att respektive 

inriktning, förutom Språkintroduktion, av introduktionsprogrammet kan betraktas som en 

l in j eut formad organisator isk di f f erent ier ing . Detta eftersom de formulerade syftena med 

tillhörande givna innehåll, bildar en tydlig yttre ram för fyra stycken separata program. Vidare 

framkommer detta eftersom att samarbetet med grundskolan är utformat så att eleven själv väljer 

vilken av de fyra inriktningarna den vill gå, det sker alltså en självsortering bland eleverna.  

Inriktningen Språkintroduktion är dock ett undantag och som snarare är att betrakta som en 

organisator isk di f f erent ier ing . Detta eftersom, programmet har en tydligt satt ram för innehåll 

och utformning, men endast är öppet att söka för invandrare med behov av vidare utbildning i 

svenskämnet.168 Språkintroduktion är snarare att betrakta som ett erbjudande till en viss grupp 

elever och såldes inte att betrakta som en självsortering. Analysen kommer hädanefter att 

koncentreras till att söka de differentieringsformer med tillhörande bakomliggande motiv, som 

ryms inom dessa fyra linjeutformade organisatoriska differentieringar samt för den identifierade 

organisatoriska differentieringen. 
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Differentieringsformer inom Preparandutbildningen samt deras motiv 

Regeringen kommenterar i propositionen preparandutbildningens syfte, som är att ”[…] den 

elev som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program i gymnasieskolan ska 

uppnå sådan behörighet.”169 och framhåller även att utbildningen skall kunna riktas både mot ett 

yrkesförberedande och ett högskoleförberedande program samt att ”[…] preparandutbildning ska 

vara en rättighet så att ambitionen hos varje elev som önskar uppnå behörighet till ett visst nationellt program kan 

bejakas.”170. En analys av detta identifierar en pedagogisk di f f erent ier ing  med en 

innehål l sdi f f erent ier ing . Detta då eleverna dels kommer att söka sig till olika nationella program 

och dels därav med största sannolikhet kommer vara i behov av olika innehåll. Vidare betonas det 

pedagogiska eftersom man riktar sig mot att komplettera den enskilde individens behörighet, 

något som för att göras effektivt, kräver en pedagogisk differentiering. Avsikten med dessa 

differentieringsformer ryms inom det demokrat iska sy f t e t , då det framkommer att eleven själv 

väljer vilket nationellt program den önskar behörighet till, samt att ett erbjudande av programmet 

skall vara en rättighet. Slutsatsen stärks ytterligare av att det meritokratiska syftet blir underordnat 

det demokratiska syftet eftersom eleven själv väljer vilken utbildning den vill rikta sig mot. 

Vidare påvisas en pedagogisk di f f erent ier ing  som förutsätter en t idsdi f f erent ier ing . Denna 

slutsats nås vid en studie av regeringens angivna skäl för sitt förslag. Regeringen påpekar att 

programmet utformats för studiemotiverade elever, men påvisar en medvetenhet om deras 

olikheter då regeringen menar att eleverna sannolikt kommer ”[…] att ha en relativt varierad 

studiebakgrund. Vissa kommer att sakna godkända betyg i ett fåtal ämnen och ha goda möjligheter att snabbt 

uppnå önskad behörighet. Andra kommer att ha större kunskapsluckor och behöver hela året för att uppnå 

målsättningen med utbildningen.”171. Vid ett sökande av motiv framkommer att det demokrat iska 

sy f t e t  är starkast förekommande. Slutsatsen nås dels för att regeringen genom denna formulering 

gör programmet mer likvärdigt utformat och dels då användande av en tidsdifferentiering kan ses 

som ett ytterligare sätt att uppfylla regeringens ambition, att låta eleven få uppnå behörighet till 

ett valt nationellt program. 

I propositionen presenteras utbildningens innehåll. Regeringen menar att ”Preparandutbildningen 

bör först och främst innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i och som eleven behöver för 

att uppnå behörighet till ett visst nationellt program.”172 och att preparandutbildningen dessutom bör 

”[…] kunna innehålla kurser från nationella program och, i mindre omfattning, andra insatser som är 

gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.” 173. Sett till förekomsten av kurser från nationella program, 

menar regeringen vidare att dessa kan bestå både av programgemensamma och 

gymnasiegemensamma ämnen från det nationella program eleven begär gå. Slutligen 

framkommer också att det för varje elev skall finnas en individuell studieplan, som anger vilka 
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ämnen eleven skall studera. 174 Detta påvisar en organisator isk di f f erent ier ing  med 

innehål l sdi f f erent ier ing . Den individuella studieplanen kommer att styra vilka ämnesinnehåll 

som eleven tar del av, men för att skolans organisation effektivt skall kunna erbjuda det innehåll 

eleven behöver behövs en organisatorisk differentiering. Det måste finnas en ram som styr det 

undervisningsinnehåll som varje ämne skall kunna bestå utav, samt även den lärarkompetens som 

innehållet kräver. Vidare krävs en innehållsdifferentiering då varje elev inte kommer att läsa samma 

kurs. En innehållsdifferentiering blir ett verktyg för att skapa den flexibilitet i utbildningens 

utformning, som slutligen krävs för att den effektivt skall kunna uppfylla sitt syfte. Vid ett 

sökande av ett motiv till dessa differentieringsformer framträder det demokrat iska sy f t e t . Detta 

då differentieringsformerna till att börja med möjliggör, så att eleven så effektivt som möjligt får 

det undervisningsinnehåll den behöver, för att kunna gå vidare mot ett nationellt 

gymnasieprogram. Men även eftersom undervisningsinnehållet förutom grundskoleämnen bör 

kunna innehålla de gymnasiegemensamma ämnena från de nationella programmen. Programmet 

undervisningsinnehåll går alltså mot att uppfylla en skola för alla. 

Slutligen går det att finna en ytterligare form av organisator isk di f f erent ier ing  inom 

utbildningen. Såvida inte synnerliga skäl finns (som exempelvis dödsfall inom familjen) skall 

utbildningen begränsas till max ett år.175 Den elev som därför efter ett års studier inte uppnått 

behörighet till ett nationellt yrkes- eller studieförberedandeprogram skall således ”[…] av sin hem- 

kommun erbjudas yrkesintroduktion och individuellt alternativ.”176 Detta är att betrakta som en 

organisatorisk differentiering och inte en linjeutformad organisatoriskt differentiering då det är en 

regelutformad ram som slussar eleven vidare inom introduktionsprogrammet och alltså inte 

främst, en av eleven aktivt vald självsortering. Vidare ryms det också inom denna differentiering 

en innehål l sdi f f erent ier ing . Innehållsdifferentieringen påvisas då eleven antingen går vidare till 

yrkesintroduktion eller till individuellt alternativ. Sett till motivet för dessa differentieringar finns både 

ett inslag av det demokratiska syftet och det meritokratiska syftet. Det demokratiska syftet framkommer 

eftersom att eleven fortfarande utifrån sina önskemål bör ha en möjlighet att påverka vilket av 

dessa alternativ som passar denne bäst. Dock kan det meri tokrat iska sy f t e t  ses som överordnat, 

detta eftersom att yrkesintroduktion endast rör sig mot de nationella yrkesprogrammen. Samt 

eftersom individuellt alternativ, som tidigare fastslaget har formen av ett introduktionsprogram till 

introduktionsprogrammet och således inte har någon tydlig länk in mot något nationellt 

gymnasieprogram. Slutsatsen stärks ytterligare då det även finns en risk att en elev som önskade 

gå ett studieförberedande gymnasieprogram nu istället, på grund av preparandutbildningens 

formulering, kan tvingas söka sig mot ett yrkesförberedande nationellt gymnasieprogram. 
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Differentieringsformer inom Programinriktat individuellt val samt deras motiv 

Regeringen anger att syftet med utbildningen är att ”[…] elever ska få en utbildning som är inriktad 

mot ett yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.”177 Vidare 

framkommer att detta syfte uppnås genom ett ospecificerat antal organisator iska 

di f f erent ier ingar och pedagogiska di f f erent ier ingar  då ”Ett kriterium är att verksamheten bör 

utformas i form av sökbara PRIV och att gymnasieskolan dimensioneras utifrån alla elevers individuella 

önskemål, förutsättningar och behov.”178. Denna slutsats nås i och med att det i propositionen fastslås 

att utbildningen skall inrättas i förväg och att den, utifrån lokala förutsättningar, skall rikta sig mot 

olika yrkesutbildningar.179 Utbildningen blir i analysen ett specialfall då dess formulering kräver 

ett samexisterande av den organisatoriska och pedagogiska differentieringen. Då programmet kan 

inriktas mot flera nationella yrkesutbildningar, kräver varje utbildning för att bli effektiv, en yttre 

ram i form av en organisatorisk differentiering. Men då utbildningen även skall ta hänsyn till elever 

önskemål, förutsättningar och behov krävs även en pedagogisk differentiering inom varje uppställd 

ram. Jag kommer därför utgå från att den organisatoriska differentieringen (som i och med 

propositionens formulering kan, men inte måste, existera i plural) och söka de 

differentieringsformer som går att finna inom denna. 

Jag finner också genom min analys en pedagogisk di f f erent ier ing  då det framkommer att 

utbildningen skall utformas med hänsyn till att eleverna behöver ”[…] olika lång tid för att nå 

godkänt betyg i de ämnen som krävs för att de ska bli behöriga till yrkesprogrammet.”180, samt att vissa elever 

kan ”[…] behöva läsa på programinriktat individuellt val under en längre tid än ett år.” 181. Vidare finns ett 

existerande av t idsdi f f erent ier ing , då undervisningen för att bli effektiv måste anpassas till att 

olika elever behöver olika tid för att nå dess mål. Det framkommer också en 

innehål l sdi f f erent ier ing  eftersom eleverna inte kommer ha homogena kunskapsluckor med sig 

från grundskolan. Innehållsdifferentieringen förtydligas även ytterligare i den textpassage som 

beskriver utbildningens innehåll. Det framkommer att utbildningsinnehållet även bör bestå av 

kurser från nationella yrkesprogram och ett arbetsplatsförlagt lärande. 182 Innan ett motiv för 

differentieringsformerna kan slås fast bör först en textpassage i propositionen som rör 

regeringens tankar kring utbildningen betraktas. Regeringen menar att elever som gått det tidigare 

individuella programmet och där haft en tydlig yrkesinriktning i högre grad får slutbetyg än elever 

som gått ett annat individuellt program. Regeringen menar att ”Detta visar att utbildningar som är 

tydligt inriktade mot ett visst yrkesområde och som syftar till att ge möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, 

skapar bättre förutsättningar för ungdomar som är obehöriga till ett nationellt program att lyckas med sina 
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studier.”183. Med detta i beaktande går det demokrat iska sy f t e t  med det meritokratiska syftet som ett 

motiverande verktyg att påvisa. Det demokratiska syftet framkommer då jag tidigare fastslagit att 

utbildningen skall dimensioneras utifrån individen förutsättningar, önskemål och behov. Vidare 

betonas det demokratiska syftet då utbildningen har som mål att ge eleven behörighet till ett 

nationellt yrkesprogram. Det meritokratiska syftet är underordnat det demokratiska då det fungerar 

som ett motiverande verktyg för det som skall ge eleven bättre förutsättningar till att klara av sina 

studier. Programmet rör sig även mot en skola för alla, då det dels kan erbjuda ett innehåll från 

nationella yrkesprogram och då det dels har som mål att låta eleven uppfylla behörighet till ett 

nationellt yrkesprogram. 

Differentieringsformer inom Yrkesintroduktion samt deras motiv 

Propositionen anger att utbildningens syfte är att den ska ge eleven”[…] en yrkesinriktad 

utbildning som underlättar för eleven att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 

nationellt yrkesprogram.”184 och en vidare läsning i propositionen ordar att ”Inom yrkesintroduktion bör 

det finnas möjlighet för utbildningsanordnaren att på förhand organisera utbildningen med givna kurspaket för att 

skapa tydliga och sökbara studievägar med yrkesinriktning för eleverna.” 185. Detta visar att regeringen har 

intentionen att förverkliga utbildningens syfte genom en l in j eut formad organisator isk 

di f f erent ier ing  (det handlar alltså om en linjeutformad organisatorisk differentiering underordnad den 

linjeutformade organisatoriska differentiering som inriktningen Yrkesintroduktion är att betrakta som). 

Detta då eleverna genomgår en självsortering vid val av utbildningsvägar inom inriktningen och 

eftersom ett givet kursinnehåll även sätter en ram för vad som ryms inom respektive studieväg. 

Propositionen uttrycker däremot inte mer inledande vad en sådan differentiering ska innehålla 

eller hur den får utformas, utan lämnar detta öppet för realiseringsarenan. Jag kan vidare slå fast 

att det är troligt att den linjeutformade organisatoriska differentieringen innehåller både en pedagogisk 

differentiering och en innehållsdifferentiering, men kan inte vidare argumentera för detta då 

propositionen inte vidare utvecklar sina intentioner. I och med detta öppnas upp för att de 

resterande differentieringsformer analysen finner, kan komma att existera inom en linjeutformad 

organisatorisk differentiering inom Yrkesintroduktionen. 

Propositionen utvecklar ytterligare skälen till det föreslagna syftet och bland dessa skäl träder 

en pedagogisk di f f erent ier ing  fram. Det går i en textpassage att utläsa att ”De elever som kommer att 

få sin utbildning inom yrkesintroduktionen kommer att ha vitt skilda förutsättningar och behov. En del elever 

kommer efter en relativt kort tid att uppnå behörighet till ett nationellt program […]”186 och att ”Andra elever 

kommer att ha sådana bristande kunskaper från grundskolan och sådana särskilda behov att de sannolikt 

kommer att gå på yrkesintroduktionen under hela sin gymnasietid.”187. Programmet kräver alltså för att 
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kunna fungera, en pedagogisk differentiering som rymmer både en t idsdi f f erent ier ing  och en 

innehål l sdi f f erent ier ing . En tidsdifferentiering framkommer eftersom att regeringen avser att 

eleverna kommer att befinna sig på programmet under olika lång tid och en innehållsdifferentiering 

då eleverna inte kommer att ha homogena kunskapsluckor från grundskolan, samt eftersom det 

är sannolikt att deras behov i relation till individuella mål med utbildningen efterfrågar olika 

undervisningsinnehåll. 

Att den pedagogiska differentieringen för att fungera effektivt bör påverkas av elevers behov och 

mål med utbildningen, framkommer i den textpassage där propositionen berör 

Yrkesintroduktionens innehåll. Regeringen bedömer att utbildningen skall innehålla främst 

yrkesinriktad utbildning, men också bör få innehålla kurser och karaktärsämnen från nationella 

yrkesprogram eller övrig yrkesinriktad utbildning. Vidare bör utbildningen få innehålla 

arbetsplatsförlagt lärande eller praktik, gymnasiegemensamma ämnen och grundskoleämnen som 

eleven saknar godkända betyg i.188 Det givna undervisningsinnehållet vittnar om att programmet 

för att bli effektivt kräver en väl fungerande innehållsdifferentiering. Detta då innehållet dels kräver 

lärarresurser för undervisning i grundskoleämnen, gymnasiegemensamma ämnen och 

karaktärsämnen från ett nationellt yrkesprogram, samt fungerande kontakter med yrkeslivet 

utanför skolan för att kunna organisera ett effektiv arbetsplatsförlagt lärande. Dessa omfattande 

krav på den pedagogiska differentieringen ökar sannolikheten för att gymnasieskolor kommer 

förverkliga utbildningen i form av en linjeutformad organisatorisk differentiering och pekar även 

ytterligare mot att detta är regeringens intention. Det skulle exempelvis kunna röra sig om en 

linjeutformad organisatorisk differentiering för de elever som blir kvar på programmet under hela sin 

studietid och en för de som går vidare mot ett nationellt yrkesprogram. En sådan utformning 

skulle effektivisera den pedagogiska differentieringen, då den skulle skapa homogenare elevgrupper, 

som i sin tur skulle minska arbetsbördan för de berörda pedagogerna. 

Vilket motiv som finns bakom dessa differentieringsformer är svårt att ensidigt avgöra, dock 

går att konstatera att både det meri tokrat iska sy f t e t  och det demokrat iska sy f t e t  finns 

närvarande. Utbildningen är tydligt riktad mot det meritokratiska syftet och jag har tidigare i 

analysen påvisat att regeringen slår fast att vissa elever kommer befinna sig på utbildningen under 

hela sin gymnasietid och att utbildningen då ämnar leda till en till etablering på arbetsmarknaden. 

Men även ett demokratiskt syfte finns eftersom utbildningen för många elever fungerar som en länk 

in mot ett nationellt yrkesprogram och eftersom undervisningen får innehålla 

gymnasiegemensamma ämnen. Vilket syfte som blir det dominerande kan inte analysen fastställa. 

Dock finns indikationer på att utbildningen kommer utformas mest effektivt genom att eleverna 

självsorteras genom linjeorganisatorisk differentiering. Blir så fallet kan det demokratiska syftet bli det 

dominerande, eftersom eleven själv då har möjligheten att anpassa utbildningen efter sina egna 

livsplaner. 
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Differentieringsformer inom Individuellt alternativ samt deras motiv 

Regeringen framhåller att syftet med utbildningen ”[…] ska vara att eleven ska gå vidare till 

yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.”189 och anför vidare att 

utbildningen har ”[…] en snävare målgrupp än det nuvarande individuella programmet, eftersom det i den nya 

skollagen föreslås andra studievägar för elever som önskar en mer yrkesinriktad utbildning och för de elever som 

nästan är behöriga till gymnasieskolans nationella program.”190. Något som bör förtydligas är att 

regeringen, i textpassager som rör Individuellt alternativ, med vidare utbildning, inte syftar på en 

direkt övergång till ett nationellt gymnasieprogram, utan snarare här syftar till en 

utbildningsinstans utanför gymnasieskolan. Slutligen lyfter regeringen också fram att utbildningen 

bör ha en hög prägel av individualisering och därmed utformas från den enskilde elevens behov 

och förutsättningar.191 Det går utifrån dessa formuleringar att finna en pedagogisk di f f erent ier ing  

som även måste innefattas av en innehål l sdi f f erent ier ing . Detta då utbildningen skall präglas av 

individualisering och utgå från individens enskilda behov. Vidare finns inom den pedagogiska 

differentieringen också en t idsdi f f erent ier ing då det framkommer att regeringen inte vill införa 

någon reglering för längden på utbildningen, eftersom en sådan utformning ger goda 

förutsättningar för vidare studier eller övergång till arbetsmarknaden. Men även eftersom att 

utbildningen för vissa elever kommer vara kortare då den fungerar som en förberedelse till 

Yrkesintroduktion.192 

Regeringen anger att utbildningens innehåll ”[…] bör kunna innehålla grundskoleämnen som eleven 

saknar godkända betyg i, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasieskolans karaktärsämnen.”193 och ”[…] 

även kunna innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika 

motivationsinsatser och praktik.”194. Det av regeringen angivna innehållet förstärker ytterligare 

förekommandet av tids- och innehållsdifferentieringen. Vissa elever kommer med stor sannolikhet 

befinna sig på grundskolenivå när de antas till programmet, medan andra med stor sannolikhet 

snabbare kommer kunna gå vidare mot exempelvis gymnasiegemensamma ämnen. En 

tidsdifferentiering blir därav ofrånkomlig då utbildningen skall utgå från individens behov. Även en 

innehållsdifferentiering framkommer här ytterligare, då ett individanpassat innehåll kan motivera 

eleven ytterligare. 

Vid ett sökande av motiv bakom differentieringarna som framkommit finns inslag av både det 

demokratiska syftet och det meritokratiska syftet. Dock med störst tyngdpunkt på det meri tokrat iska 

sy f t e t . De inslag som går att relatera till det demokratiska syftet berör främst den höga grad av 

individualisering som framkommer. Utbildningen har intentionen att utgå från individens 

förutsättningar samt behov och kommer med större sannolikhet då kunna röra sig mot ett 
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förverkligande av individens livsplaner. Vidare har utbildningen också ett innehåll som till stora 

delar rör sig mot gymnasieskolan, exempelvis får gymnasiegemensamma ämnen ingå och olika 

karaktärsämnen. Det som dock gör så att det meritokratiska syftet blir det dominerande är att 

utbildningen saknar en tydlig länk in mot de nationella programmen på gymnasieskolan, samtidigt 

som den har en tydlig länk ut mot arbetslivet. Det går å ena sidan att hävda att länken till 

Yrkesintroduktionen talar mot detta och att utbildningen därför visst har en tydlig länk in mot 

gymnasieskolan. Det som dock talar mot detta är att Yrkesintroduktionen är ett 

introduktionsprogram och således trots allt inte en helt integrerad del av gymnasieskolan. Men 

även att regeringen, om den främst vill slussa elever in mot gymnasieskolan, då borde infört det 

Individuella alternativet som en linjeutformad organisatorisk differentiering inom Yrkesintroduktionen. Denna 

slutsats stärks vidare än mer då remissinstansen Lärarnas Riksförbund i propositionen ”[…] 

avstyrker förslaget om individuellt alternativ och anser att eleverna i stället bör ges en utbildning inom ramen för de 

andra programmen.”195. Slutsatsen blir därav att de olika differentieringsformerna inom Individuellt 

alternativ främst har ett meritokratiskt syfte. 

Differentieringsformer Språkintroduktion samt deras motiv 

Regeringen menar att utbildningen har som syfte och mål att ”[…] ungdomar, som nyligen har anlänt 

till Sverige och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program, ska få en 

utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till 

annan utbildning.”196 och understryker vidare i propositionen att utbildningen så snart som möjligt 

skall förbereda eleven för reguljär undervisning, så denne kan inkluderas i det svenska 

skolsystemet. Dock tillägger regeringen att den, detta till trots inte vill reglera längden på 

utbildningen. 197 Vidare skriver regeringen att utbildningen, för att snarast möjligt kunna låta 

eleverna gå vidare mot studier på ett nationellt gymnasieprogram, måste se till så ”[…] att nyligen 

anlända invandrarungdomar snabbt får sina kunskaper validerade, att de får intensiv undervisning i det svenska 

språket och att en individuell studieplan upprättas.”198. Här finns ett tydligt inslag av en pedagogisk 

di f f erent ier ing . Att den pedagogiska differentieringen framträder beror på att utbildningen för att 

snabbt kunna möjliggöra för eleverna att gå vidare till gymnasieskolan, måste se till individens 

egna behov. Skulle utbildningen inte se till den faktorn skulle den för vissa elever antingen bli för 

svår, eller för basal och således heller inte effektiv. Att regeringen dessutom vill validera nyligen 

anlända ungdomars kunskaper, för att sedan anpassa sig efter dessa, pekar ytterligare på 

innefattandet av en pedagogisk differentiering. Det krävs alltså en pedagogisk differentiering för att 

uppfylla det utbildningsutformade regeringen presenterat. 

Inom den pedagogiska differentieringen ryms även en innehål l sdi f f erent ier ing . Den blir tydligast 

vid en analys av det innehåll regeringen ämnar för utbildningen. Förutom svenska eller svenska 
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som andra språk bör eleven också utifrån den tidigare utförda kunskapsvalideringen ”[…] få 

möjlighet att studera andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven bedöms för sin fortsatta utbildning.”199 

och även kunna få ta del av eventuella motivationsinsatser och praktik.200 Med hänsyn till det 

presenterade innehållet och syftet för utbildningen går här att finna den innehållsdifferentiering. Den 

förslagna kunskapsvalideringen kommer alltså möjliggöra för skolan, att dels erbjuda eleven 

sådana ämnen som den behöver för att kunna gå vidare till gymnasieskolan, men dels också ge 

skolan möjlighet att erbjuda det innehållet specifikt anpassat för elevens förkunskaper. Det 

framkommer också att ett motiverande innehåll och praktik kan erbjudas eleven, men inte att det 

måste erbjudas. Det handlar alltså om en innehållsdifferentiering. 

Det finns även för den pedagogiska differentieringen inslag av t idsdi f f erent ier ing . Det 

framkommer att regeringen önskar att utbildningen ska vara tidseffektiv och så snabb som 

möjligt, men även detta till trots att den inte väljer att tidsbegränsa den. Denna formulering tar 

analysen till två slutsatser. Den första att olika elever kommer att bli klar med programmet vid 

olika tidpunkter och att, det därav finns en tidsdifferentiering. Den andra att eleverna kommer ha 

heterogena kunskapsluckor. Regeringen skriver i propositionen att de nyanlända 

invandrarungdomar och asylsökande ungdomar, på grund av studiebakgrund, kan ha väldigt 

skilda kunskapsluckor. Vissa saknar kanske endast kunskaper i svenska medan andra kanske 

aldrig fått någon ordnad skolgång. Regeringen menar vidare att detta ställer krav på 

Språkintroduktionen. Detta då det är att nödvändighet att den kan se till sådana skillnader.201 Min 

analys visar alltså det finns en tidsdifferentiering eftersom eleverna kan blir färdiga på programmet 

vid olika tidpunkter och eftersom olika elever har olika kunskapsluckor, som tar olika tid att fylla. 

Vid ett sökande av ett motiv till de funna differentieringsformerna framträder att både det 

meritokratiska syftet och det demokratiska syftet finns närvarande, men att tyngdpunkten ligger på det 

demokrat iska sy f t e t . Analysen når denna konklusion då utbildningen till att börja med fungerar 

som en tydlig brygga till vidare studier på ett nationellt program. Men även för att dess innehåll, 

om eleven har behov av detta, får röra sig mot gymnasieskolan genom de gymnasieämnen som 

utbildningen då kan erbjuda. Vidare finns det ingen tydlig tidsgräns för utbildningen, något som 

tillsammans med den pedagogiska differentieringen, gör så att varje elev får mer likartade möjligheter 

att klara av den. Det meritokratiska syftet framkommer då utbildningen kan erbjuda en praktik. Men 

i relation till det tydliga syftet för utbildningen, som rör sig mot de nationella programmen, så är 

det meritokratiska syftet snarare att se som ett verktyg underordnat det demokratiska syftet. 

Propositionen utrycker inte att utbildningen främst skall leda till etablering på arbetsmarknaden, 

praktiken är därmed att betrakta som ett pedagogiskt verktyg med eventuell språkutvecklande och 

motiverande funktion. 

                                                
199 Regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 447 f 
200 Ibid., s 448 
201 Ibid., s 448 f. 
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6.2.4 Resul tatsammanfattning för  Reger ingens proposi t ion 2009/10:165 

Under denna rubrik kommer frågeställning 1.a och 1.b besvaras för den analyserade 

propositionen. 

Frågeställning 1.a) Utifrån ett fokus på Introduktionsprogrammet, vilka differentieringsformer framträder då i 

propositionen?202 

Då det inte går att avgöra om Introduktionsprogrammet som helhet är en inre eller yttre 

differentiering, måste istället varje ingång behandlas för sig. Det framkommer att ingångarna 

Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val och Språkintroduktion tillsammans bildar 

tre stycken inre di f f erent ier ingar . Vidare går det inte att tydligt avgöra om Individuellt alternativ 

är att ses som en inre eller yttre differentiering. Inriktningen yrkesintroduktion har slutligen en större 

andel formuleringar som tyder på att den är en yt tre  di f f erent ier ing . 

Det framkommer i propositionen att Introduktionsprogrammet består utav fyra stycken 

l in j eut formade di f f erent ier ingar  (Preparandutbildningen, programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion och individuellt alternativ) samt en organisator isk di f f erent ier ing  

(Språkintroduktion). 

Inom Preparandutbildningen framträder två stycken pedagogiska di f f erent i er ingar  som 

innefattas av, ett fall av t idsdi f f erent ier ing  och ett fall av innehål l sdi f f erent ier ing . Slutligen 

framkommer också två organisator iska di f f erent ier ingar som innefattar ett fall av 

t idsdi f f erent ier ing  och ett fall av innehål l sdi f f erent ier ing . 

Inom Programinriktat individuellt val uppkommer ett specialfall. Textformuleringen öppnar 

upp för ett ospecificerat antal inslag av pedagogisk  och organisator isk di f f erent ier ing . Det 

framkommer dessutom ytterligare ett inslag av pedagogisk di f f erent ier ing , en som innefattar en 

t idsdi f f erent ier ing  och innehål l sdi f f erent ier ing .  

Inom Yrkesintroduktion framträder en l in j eut formad organisator isk di f f erent ier ing  som 

innefattas av både en pedagogisk di f f erent ier ing  och en innehål l sdi f f erent ier ing . Inom den 

pedagogiska differentieringen framkommer både en t idsdi f f erent ier ing  och en 

innehål l sdi f f erent ier ing . 

Inom Individuellt alternativ framträder en pedagogisk di f f erent ier ing  som innefattar både en 

innehål l sdi f f erent ier ing  och en t idsdi f f erent ier ing . 

Även inom Språkintroduktion framträder en pedagogisk di f f erent ier ing  som innefattar både 

en innehål l sdi f f erent ier ing  och en t idsdi f f erent ier ing . 

                                                
202 Observera, frågeställningens innebörd är inte förändrad. Den är endast omskriven för att passa den enskilt 
analyserade propositionen 
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Frågeställning 1.b) Av de uttryck för differentieringsformer som identifieras, vilka bakomliggande motiv går att 

finna till dessa och verkar något av dessa motiv mer prioriterat än det andra? 

För Preparandutbildningen framkom två fall av pedagogisk differentiering som innefattade tids- 

och innehållsdifferentiering. Motivet för dessa två differentieringsformer innefattade i båda fallen, det 

demokrat iska sy f t e t . Det förekom två fall av organisatorisk differentiering som både innefattade en 

varsin innehållsdifferentiering. En av dessa betonade det demokrat iska sy f t e t  och en av dessa 

betonade det meri tokrat iska sy f t e t . Sammanfattningsvis lägger textpassagen störst vikt på motiv 

som innefattade det demokrat iska sy f t e t . 

För Programinriktat individuellt val uppkom en pedagogisk differentiering som innefattade både en 

tids- och innehållsdifferentiering. Motivet bakom dessa innefattade både det demokratiska och det 

meritokratiska syftet. Men det demokrat iska sy f t e t  är överordnat det meritokratiska. Det 

meritokratiska syftet fungerar som ett pedagogiskt verktyg för det demokratiska syftet. 

Sammanfattningsvis är för programmet det demokrat iska sy f t e t  det tydligaste motivet. 

För Yrkesintroduktion framkom en pedagogisk differentiering som innefattade en tids- och 

innehållsdifferentiering. Motivet bakom dessa differentieringar innefattade både det meri tokrat iska 

sy f t e t  och det demokrat iska sy f t e t . Det finns indikationer på att det demokratiska syftet kan bli det 

dominerande motivet, men detta går inte att helt fastställa. Därav blir slutsatsen att det för 

inriktningen som helhet råder en jämnvikt mellan det demokrat iska och meri tokrat iska sy f t e t . 

För Individuellt alternativ framträder en pedagogisk differentiering som innefattas både av innehålls- 

och tidsdifferentiering. Differentieringarna innefattas både av det demokratiska och meritokratiska syftet 

men har sin tyngdpunkt på det meri tokrat iska sy f t e t . Detta gör även det meri tokrat iska sy f t e t  

till det för utbildningen dominerande motivet. 

För Språkintroduktion finns en pedagogisk differentiering som rymmer både tids- och 

innehållsdifferentiering. Motivet för dessa två innefattar både det meritokratiska syftet och det 

demokratiska. Det demokrat iska sy f t e t  är dock överordnat det meritokratiska. Detta eftersom det 

meritokratiska syftet används som ett pedagogiskt verktyg för det demokratiska. Slutsatsen blir att 

programmet som sådant lägger stört vikt på det demokrat iska sy f t e t . 

Sammanfattningsvis framkommer i en summering av alla framkomna motiv att det 

demokrat iska sy f t e t  är det mest prioriterade. Det meritokratiska syftet står som ensamt syfte vid 

två tillfällen (inom preparandutbildningen och individuellt alternativ), står i jämnvikt med det 

demokratiska syftet vid ett tillfälle (inom yrkesintroduktionen), samt existerar vid två tillfällen som 

ett motiverande pedagogiskt verktyg för det demokratiska syftet (inom Programinriktat individuellt 

val och Språkintroduktion). Nu har en summering av alla motiv skett, men det finns ett ytterligare 

sätt att presentera resultaten 

Vid en summering av motiv för varje enskild ingång, framkommer att tre ingångar har 

tyngdpunkten på det demokrat iska sy f t e t  (Preparandutbildningen, Programinriktat individuellt 

val och Språkintroduktion), en utbildning har sin tyngdpunkt på det meri tokrat iska sy f t e t  

(Individuellt alternativ) och en utbildning har en jämnvikt mellan det demokrat iska och det 
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meri tokrat iska sy f t e t  (Yrkesintroduktion). Detta leder vidare till slutsatsen att de tre 

utbildningar som slagits fast som inre differentieringar alla prioriterar det demokratiska syftet. Vidare 

fastslås att den Individuellt alternativ som inte gick att fastställa som en inre eller yttre differentiering 

främst prioriterar det meritokratiska syftet. Slutligen framkommer också att Yrkesintroduktion som 

slogs fast som en yttre differentiering har en jämnvikt mellan det demokratiska och det meritokratiska 

syftet. 

6.3 Komparativ analys 

Under denna rubrik kommer en jämförelse mellan Proposition 1990/91:85 och Proposition 

2009/10:165 att ske för att mynna ut i ett besvarande av frågeställning 2. 

6.3.1 Frågestäl lning 2: Vid jämföre lse  mel lan de undersökta proposi t ionerna går det  då at t  

se  någon förändring över  t id ,  i  besvarandet  av di f f erent i er ings frågan, samt pr ior i t er ingen av 

de mot iv som funnits  bakom besvarandet? 

I Proposition 1990/91:85 framkommer att det individuella programmet kan ses som en inre 

differentiering. Samma slutsats gick inte i Proposition 2009/10:165 att dra gällande 

Introduktionsprogrammet, utan istället fick varje ingång analyseras var för sig. Detta visar att det 

över tid har uppkommit ett ökat inslag av yttre differentieringar. 

I Proposition 2009/10:165 delas Introduktionsprogrammet in i fem olika delar genom 

organisatorisk differentiering och genom linjeinriktade organisatoriska differentieringar, varav tre av dessa 

specifikt riktar sig mot nationella yrkesprogram. I Proposition 1990/91:85 delades det individuella 

programmet in i tre stycken delar, genom organisatorisk differentiering och genom linjeinriktade 

organisatoriska differentieringar, varav en av dessa tydligare riktade sig specifikt mot de nationella 

yrkesprogrammen. Detta visar på att ett ökat antal differentieringar över tid specifikt nu riktar sig 

mot elever som är aktuella för nationella yrkesprogram. 

Det framkommer vidare att gymnasieskolan som formulerades utifrån Proposition 1990/91:85 

hade ett individuellt program som tog mot elever även från nationella program, men att det i 

Proposition 2009/10:165, istället är önskvärt att dessa elever skall få sina behov bemötta inom det 

nationella programmet genom pedagogisk differentiering.  

I den svenska gymnasieskolan har eleven stor möjlighet att påverka sin utbildning genom 

aktiva val. I och med den gymnasieskola som formulerats i Proposition 2009/10:165 ökar vikten av 

att eleven nyttjar denna möjlighet. I Proposition 1990/91:85 finns en strävan att alla elever efter 

färdig gymnasieutbildning även skall omfattas av en högskolebehörighet. Men i Proposition 

2009/10:165 strävar inte längre regeringen efter detta, utan istället måste en elev som saknar 

behörighet till gymnasieskolan, aktivt välja möjlighet till högskolebehörighet. Vill eleven per 

automatik efter fullföljda studier kunna uppnå högskolebehörighet måste denne välja 

Preparandutbildningen. Vill eleven nå högskolebehörighet efter att ha gått ett 
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Introduktionsprogram som leder till ett nationellt yrkesprogram måste denne aktivt välja de 

kurser som ger denna behörighet. Det går därmed att se en skillnad över tid. Elever måste nu för 

att nå sina önskade livsprojekt i större omfattning utnyttja sin egen möjlighet att välja vad som 

skall ingå i deras utbildning. Denna slutsats går vidare att koppla till prioriteringen av motiv som 

ligger bakom de funna differentieringsformerna i Proposition 2009/10:165. 

En jämförelse mellan propositionerna visar att båda propositionerna främst prioriterar det 

demokratiska syftet men att det meritokratiska syftet är tydligare och mer frekvent i Proposition 

2009/10:165. Denna slutsats nås då Proposition 1990/91:85 förutom att den ger eleven möjlighet 

att förverkliga sina livsplaner genom val, även genom exempelvis gemensamma kärnämneskurser 

uttrycker att en jämlikhet mellan utbildningar är önskvärd. Det finns ett önskemål från regeringen 

att alla elever skall vara behöriga till vidare studier på högre nivå, något som i sin tur blir mer 

demokratiskt eftersom det skapar en gymnasieskola som rör sig mot att förverkliga en skola för 

alla. I Proposition 2009/10:165 uttrycker dock inte regeringen denna önskan, utan låter eleven själv 

välja om denne vill läsa till en högskolebehörighet. Slutsatsen blir alltså att Proposition 2009/10:165 

inte lika tydligt prioriterar det demokratiska syftet som Proposition 1990/91:85 och att det därför över 

tid skett en förskjutning åt det meritokratiska syftets riktning, men att det detta till trots fortfarande 

är det demokratiska syftet som är det mest prioriterade. 
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7. Diskussion 

Den här studien har genom ett fokus mot 1990-talets Individuella program och 2009 års 

Introduktionsprogram studerat differentieringsfrågan och dess besvarande vid två skilda 

tidpunkter. Men vad kan resultatet egentligen uttrycka om vår samtid? Till att börja med skulle jag 

vilja föra tillbaka tankarna till Almgren (2006) och hennes forskning kring demokrati i skolan. 

Almgren identifierar en paradox, å ena sidan ska skolan i sitt kunskapsförmedlande vara opartisk 

och neutral, å andra sidan ska kunskaper och färdigheter förmedlas utifrån de krav som finns hos 

arbetsmarknaden. 

Det verkar som vi än idag för samma diskussion som vi förde på 40-talet. Hur länge kan vi 

vänta med att differentiera skolan? Vilka konsekvenser ger en tidig alternativt en sen 

differentiering? Vår sammanhålla grundskola såg dagens ljus 1962, men bara för att en strid var 

över skulle inte dess krut sluta produceras. Krutet eller differentieringsfrågan skulle istället riktas 

mot nästa instans, gymnasieskolan. Den nya gymnasieskolan skulle bli en skola för alla och det 

skulle ske tillsammans med en våg av decentraliseringsreformer. Reformen av skolan och dess 

konsekvenser skulle bli ett frö till två nya differentieringsrelaterade diskussioner och dessa sätter 

Emanuelsson (2006) sitt finger på. Den ena sidan ser en grundskola som blir mindre jämlik och 

den andra sidan ser ett gymnasium som indirekt måste sänka sin kvalitet för att kunna möta upp 

ökande elevkullar som skall få en mer homogen utbildning. Så visst lever differentieringsfrågan 

vidare, oavsett vilket läger av dess besvarande vi beskådar. 

Men vad kan då denna studies resultat tillföra till denna diskussion? Vad går att uttrycka om 

gymnasieskolan och dess formulerade politik? Almgren (2006) ser en skola som har rört sig från 

kollektivistiskt utformade mål, mot mål som är mer individualistiskt inriktade. Hennes slutsats 

bör hållas kvar i tankarna. Jag har vid flera tillfällen hävdat att demokratisynen i båda 

propositioner tar sin utgångspunkt i individen och dennes möjlighet till att förverkliga sina 

livsplaner. Jag har menat att det som i propositionerna går att länka till ökat elevinflytande och 

för eleven ökade valmöjligheter alltså länkar till det demokratiska syftet. Om jag endast på eget 

bevåg skulle gjort denna koppling skulle den kunna ifrågasättas. Därför vill jag tydliggöra att 

Almgren (2006) i sin avhandling lyft fram att demokratin gynnas om skolan ger elever möjlighet 

att förverkliga sina livsplaner. Vidare menar hon att denna demokratisyn innefattades i 1990-talets 

skola. I denna studie går det att, över tid se att den formulerade politiken oftare utgår från 

individen än kollektivet. Båda de undersökta propositionerna betonar det demokratiska syftet mest 

frekvent, men de gör det olika. I proposition 1990/91:85 finns individens val närvarande, men 

också regeringens. Det finns en framhävd vision om ett sammanhållet gymnasium, med en 

gemensam kärna av ämnen som ger alla elever behörighet till vidare studier. Den formulerade 

politiken rör sig tydligt mot visionen om en jämlik skola för alla. I Proposition 2009/10:165 finns 

också individens val närvarande, samt regeringens. Skillnaden är dock att regeringen vill något 
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annat. Man har inte tagit bort individens möjlighet att själv välja en utbildning likt den som 

proposition 1990/91:85 propagerar för. Men regeringens egen vilja att förverkliga denna vision är 

borta. Vad kan då denna svängning då bero på? 

Jag ser två skäl, det första att regeringen inte anser att alla elever är lämpade för 

högskolestudier och att en sänkning av gymnasieskolan ambitioner således möjliggör för ett 

större antal elever att slutföra sin gymnasieutbildning. Detta skäl stärks dessutom utav att denna 

studies analys påvisat att Introduktionsprogrammets ingångar i tre av fem fall riktas mot 

yrkesprogram eller arbetsmarknaden. Ett ytterligare exempel på detta framkommer då jag i min 

analys pekat på att formuleringarna i Regeringens proposition 1990/91:85 visade att det 

individuella programmet vid sitt införande var en inre differentiering. Denna slutsats kan även 

stärkas av att Skott (2009) i sin analys, drar samma slutsats men med hjälp av ett vidare empiriskt 

material. Men vid en jämförelse av de differentieringsformer som framträtt i propositionerna gick 

det att över tid se en förändring. Jag fastslog för Proposition 2009/10:165 ingången 

Yrkesintroduktion som en yttre differentiering, men kunde inte avgöra om Individuellt alternativ var 

att se som en inre eller yttre differentiering. Vidare har jag i min analys också visat att det för 

Yrkesintroduktionen råder jämnvikt mellan det demokratiska syftet och det meritokratiska syftet och 

att det för Individuellt alternativ lades störst vikt på det meritokratiska syftet. Något som här är 

anmärkningsvärt är att båda dessa ingångar till Introduktionsprogrammet är de utbildningar som 

kan leda till en direkt etablering på arbetsmarknaden. Alltså har regeringen till att börja med 

indirekt visat vilken grupp elever som de anser att åtgärder inom Introduktionsprogrammet och 

gymnasieskolan i större omfattning ska riktas mot. Vidare har regeringen genom sina 

formuleringar indirekt också uttryckt att de elever som rör sig mot en direkt etablering på 

arbetsmarknaden eller ett yrkesprogram, inte automatisk ska ges behörighet till högre studier. 

Men det finns ett ytterligare skäl för den formulerade politiken som bör lyftas fram. Visionen 

om en sammanhållen gymnasieskola i proposition 1990/91:85 behöver nödvändigtvis inte endast 

länkas till det demokratiska syftet utan har även en meritokratisk länkning. Samtidigt som man 

förordar en gymnasieskola som med sin sammanhållna kärna ger alla möjligheten att gå vidare till 

högskolestudier förordar man också visionen om ett kunskapssamhälle. Man har en vision om att 

ett Sverige i framtiden skall konkurrera med kunskap. Sett till Proposition 2009/10:165 ser denna 

länkning annorlunda ut. En demokratisk vision finns, det har analysen påvisat, men skolans 

meritokratiska vision har ändrats. Regeringen har i propositionen uttryckt att den spår en 

annorlunda arbetsmarknad för framtiden, än den som den tidigare socialdemokratiska regeringen 

såg. Man spår att en framtida arbetsmarknad kommer att ställa mindre krav på utbildning, något 

som i sin tur går hand i hand med utformandet av introduktionsprogrammet. Eleverna sorteras 

genom ett ökat inslag av självsortering och väljer således själv vilken väg de vill vandra. Men 

endast en av fem vägar, ger eleven utan egen påverkan, en utbildning som öppnar för högre 

studier. 
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Ser vi till besvarandet av differentieringsfrågan har jag i min studie berättat historien om hur 

grundskolan blev en skola för alla och hur sedan samma vision riktades mot gymnasieskolan. Ser vi 

nu hur denna vision luckras upp? Jag har i min studie visat att det meritokratiska syftet över tid 

betonas starkare och att dess innebörd ändrats. Visionen om ett kunskapssamhälle delas inte av 

vår nu sittande regering, men dock synen på individens möjlighet att själv välja. Men då både 

Almgren (2006) och Emanuelsson (2006) ser en grundskola som på grund av det fria skolvalet 

skapar större skillnader skolor sinsemellan, bör formuleringarna i Proposition 2009/10:165 vidare 

problematiseras. Om grundskolan blivit mindre likvärdig ökar risken att elever som gått en skola 

som påverkats negativt av skolvalsreformen, kommer att sakna behörighet till gymnasieskolan. 

Dessa elever erbjuds då ett Introduktionsprogram och således även en möjlighet att välja en 

utbildning som matchar deras livsprojekt. Men frågan är om möjligheten att själv välja är nog om 

grundskolan från början inte erbjudit alla elever likvärdiga möjligheter att lyckas med sina studier. 

Borde inte en gymnasieskola som lägger större vikt på individens val, för att vara en skola för alla 

även föregås av en grundskola som ger alla elever likvärdiga möjligheter till att förverkliga dessa? 

Huruvida vår grundskola blivit mindre likvärdig eller ej är en relevant fråga att vidare diskutera, 

men dock inte i detta forum.  

Jag har i min analys påvisat en mellan de två undersökta propositionerna skillnad i 

differentieringsfrågans besvarande. I Proposition 2009/10:165 förordas inte av regeringen någon 

tydlig vilja att i lika stor omfattning föra eleverna mot ett gemensamt kärna sett till 

kunskapsinnehållet, utan istället förespråkas ett mer differentierat innehåll. Vi ser alltså en tydlig 

svängning i differentieringsfrågans besvarande.  

När grundskolan infördes 1962 hade den inte genomförts utan en debatt. Borgerliga kretsar 

hade uttryckt sin rädsla för att reformen i och med ett ökat inslag av homogenitet skulle komma 

att sänka utbildningens kvalitet, då dess kunskapskrav skulle komma att behöva sänkas. Detta då 

grundskolan inte längre skulle sortera elever antingen mot en mer direkt etablering på 

arbetsmarknaden eller mot vidare gymnasiestudier. Den grundskola vi har idag ska ge alla dess 

elever möjlighet till vidare studier. Idag debatterar vi inte längre, sett till differentieringsfrågan, 

främst grundskolan utan fokus ligger på gymnasieskolan. Den debatt som förts om gymnasiet har 

dock stora likheter med den historiska debatt som fördes inför grundskolereformen. När Jan 

Björklund presenterade det nya Introduktionsprogrammet menade han att det gamla Individuella 

programmet var för heterogent utformat och att det presenterade för dåliga resultat. Jag har i min 

studie visat att Björklund gjort introduktionsprogrammets utformande mer homogent genom att 

ge det tydligare ingångsvägar i form av organisatoriska och linjeorganisatoriska differentieringar, men 

också påvisat hur dessa vägar indirekt ökat inslaget av självsortering av elever. Detta eftersom 

regeringen själv idag inte tydligt önskar att föra eleverna mot ett mer gemensamt 

kunskapsinnehåll utan att individen själv väljer detta. Vidare kommer med stor sannolikhet detta 

indirekt leda till att eleverna sorteras utifrån sina aktuella förkunskaper och sin sociokulturella 

bakgrund. Konsekvensen kan bli att fler elever efter avslutat gymnasietid kommer att sakna 
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högskolebehörighet och i vissa fall även en utbildning som svarar upp mot 

arbetsgivarorganisationers krav på anställningsbarhet. Personligen ser jag i den nuvarande 

formulerande politiken en sänkt kunskapsambition, men jag vill hävda att regeringen ser något 

annat. Ett mer differentierat utbildningssystem kommer att skapa mer homogena program på 

gymnasiet och således ser man här en säkring av de teoretiska programmens kvalitét. Den 

formulerade politiken och de tankar vi finner bakom den är inte nya. Idag förs alltså samma 

debatt som vi förde innan grundskolans genomförande 1962. Pendeln har än en gång svängt, de 

bakomliggande ideologiska argumenten går att återfinna i historien, men vad vi inte finner i 

historien är det utfall som den formulerade politiken kommer att få i morgon. 
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8. Konklusion 

Jag har i min studie påvisat en viss förändring över tid i besvarandet av differentieringsfrågan. 

Dagens gymnasieskola lägger, för att kunna förverkliga elevers livsplaner, ett större fokus på 

individens aktiva val. Jag har även påvisat vissa risker med den i Proposition 2009/10:165 

formulerade politiken, elevens sociokulturella bakgrund får nu än större betydelse för dess 

framtid. Vidare har min studie påvisat hur differentieringsfrågan idag diskuteras utifrån argument 

väldigt snarlika de som föranledde 1962 års grundskolereform. Skillnaden är dock att fokus idag 

ligger på gymnasieskolan och inte grundskolan. Den nu sittande regeringen vill genom flera 

organisatoriska och linjeorganisatoriska differentieringar säkerhetsställa de teoretiska programmens 

kvalitét. Eleven kan fortfarande själv påverka sin skolgång, men utan ett aktivt individuellt val 

från eleven blir resultatet ett mer differentierat skolsystem, där endast en utvald grupp elever får 

behörighet till högre studier.  

Min studie har endast behandlat två propositioner formulerade av två olika regeringar och 

vidare jämfört hur differentieringsfrågan besvarats över tid. Därför har ingen möjlighet funnits till 

att studera oppositionspartierna och deras syn på differentieringsfrågan. Jag efterfrågar därför 

vidare forskning som speglar oppositionspartiernas besvarande av differentieringsfrågan. En 

sådan undersökning skulle vara av stort intresse, speciellt riktad mot dagens oppositionspartier då 

nulägets politik inte är lika utforskad. En framtida undersökning skulle således kunna undersöka 

om oppositionspartierna delar riksdagens besvarande av differentieringsfrågan i proposition 

1990/91:85, eller om det i enighet med historien råder politiska olikheter i frågans besvarande. 
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Bilaga 1. Schema över Introduktionsprogram203 
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