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Förord 
 
 
“It is impossible to teach without the 
courage to love, without the courage to try a 
thousand times before giving up” (Freire, 
1998, p. 3). 
 
Freires ord i citatet ovan fångar ett par av undervisningens centrala 
delar – modet att älska och modet att inte ge upp. Kanske är det så 
att dessa båda förmågor är de allra viktigaste för de barn och 
ungdomar som dagligen vistas i våra skolor. Och kanske är det så att 
vissa barn och ungdomar, mer än andra, behöver någon som inte 
ger upp sitt försök att skapa goda lärandesituationer, som låter 
barnen och ungdomarna prova, misslyckas, prova igen, för att på det 
tusende försöket kanske äntligen lyckas. Men framför allt behövs 
lärare som älskar att undervisa alla barn och ungdomar. 

Under ett antal dagar våren 2005 samlades några personer för att 
diskutera och fördjupa sina tankar och kunskaper om special-
pedagogisk teoribildning. Den rapport som Du nu håller i din hand 
är resultatet av forskarutbildningskursen Teorier om specialpedagogik 
som hölls vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i 
Jönköping. Syftet med kursen var ge deltagarna en orientering om 
specialpedagogik som forskningsobjekt, att de skulle bli förtrogna 
med specialpedagogiska teorier och metoder, samt kunna använda 
dessa i empirisk forskning. Kursen bedrevs i seminarieform där 
sammankomsterna ägnades åt reflektion och diskussion kring 
litteratur inom det specialpedagogiska fältet. Olika specialpeda-
gogiska teoribildningar och metoder granskades kritiskt. Vidare 
diskuterades och redovisades olika texttolkningar av specialpeda-
gogisk litteratur. Kursen ämnade förena vetenskaplig teori och 
praxis, att tänka och handla vetenskapligt, och därav varvades 
teoretiska studier med diskussion och arbete med egna texter.  
 När de redovisade texterna började komma in, upptäckte vi att 
de överlag höll en så god kvalitet att det vore synd att bara lägga 
dem till handlingarna. Vi bestämde oss därför för att ta upp idén om 
att publicera texterna i HLKs rapportserie. De som önskade erbjöds 
därför möjligheten att publicera sina texter i en sådan rapport. Detta 



medförde förvisso ett visst merarbete för kursdeltagarna, eftersom vi 
ställde kravet att texterna skulle bearbetas efter kritisk granskning. 
Kursdeltagarna antog dock denna utmaning och resultatet återfinns 
på följande sidor. 
 I rapportens inledande kapitel belyser och diskuterar Kierstin 
Furberg frågan om det spelar någon roll om vi säger elever med 
särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd. 
 Gunvie Möllås fokuserar och diskuterar i rapportens andra 
kapitel vad det är som gör specialpedagogiken speciell. 
 I rapportens tredje bidrag tematiseras och belyses, av Ann 
Simmeborn-Fleischer, dilemmat med en skola för alla. 
 Även Marie Carlsson lämnar i rapportens fjärde och avslutande 
kapitel ett bidrag till diskussionen om en skola för alla och de 
dilemman, både teoretiska och praktiska, som förekommer.  
 Och därmed är det dags att inbjuda Dig som läsare att ta del av 
texterna. Vår förhoppning är att de ska inspirera till fortsatta 
funderingar och diskussioner kring specialpedagogiska frågeställ-
ningar. 
 
 
 
En färgsprakande höstdag 2005 
 
Rosvik 
Eva Alerby 
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Elever med särskilda behov eller elever i 
behov av särskilt stöd – spelar det någon 
roll hur vi säger? 
 

Kierstin Furberg 
 
 
 
I samband med revideringen av läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo-94 (1998), ändrades skrivningen från elever med 
särskilda behov till elever i behov av särskilt stöd. Varför är det så viktigt 
att byta ut ord och begrepp och gör det egentligen någon skillnad? 
Vad är särskilt stöd, vem har rätt till sådant stöd och hur kan detta 
utformas? Även om begrepp som används förefaller kända är de 
oprecisa och öppna för olika tolkningar. 
 Wilson (2002) menar att specialpedagogik som teori och praktik 
bestäms av hur vi tolkar begrepp som särskilda behov och att detta 
ytterst handlar om de värderingar vi har och inte enbart om 
empiriska fakta. Någon definition av begreppet finns inte enligt 
Wilson och detta är allvarligt eftersom den tolkning vi gör har stor 
betydelse för hur vi utformar både policy, forskning och praktik. 
Det dunkelt sagda kanske är det dunkelt tänkta skriver Rosenqvist 
(2003), och menar att det är viktigt att medvetet reflektera kring de 
ord och begrepp vi använder och att detta också kan medföra att vi 
reflekterar djupare kring den verksamhet där specialpedagogiken 
utformas.  

Syftet med detta arbete är att belysa några specialpedagogiska 
begrepp genom att referera till aktuell forskning och aktuella 
styrdokument med relevans för dessa begrepp. Texten kan därmed 
utgöra en bakgrund för djupare reflektion. Följande områden 
behandlas: 

 
• Särskilt stöd 
• Likvärdig utbildning 
• Inkludering 
• Specialpedagogik 
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• Specialpedagogiska perspektiv och teorier 
 

 

Om särskilt stöd i skollagen och 
skolformsförordningar  
 
I skollagens (SFS 1985:1100) första kapitel anges att man i 
utbildningen ska ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. För 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, stadgas i 2a kap. 3§ att 
verksamheten: 
 

… skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den 
omsorg som deras speciella behov kräver. 

 
I förskoleklassen skall särskilt stöd ges till ”… barn som behöver det” 
(2b kap. 1§). För grundskolan (4 kap. 1§) och sameskolan (8 kap. 
1§) anges att det är elever som har svårigheter i skolarbetet som skall 
ges särskilt stöd. När det gäller gymnasieskolan kan man genom ett 
individuellt program ”… möta elevers speciella utbildningsbehov” 
(5 kap. 4b§) och för svårt rörelsehindrade ungdomar kan anordnas 
Rh-anpassad utbildning efter regeringsbeslut (5 kap. 7§). För barn 
med utvecklingsstörning finns i särskolan möjlighet till anpassad 
utbildning (6 kap. 1§) och för barn med dövhet eller hörselskada 
finns specialskolan (7 kap. 1§). Utbildning i sär- respektive 
specialskola skall i möjligaste mån motsvara den utbildning som ges i 
grundskolan. Om elever i den obligatoriska skolan inte kan delta i 
skolarbetet på grund av sjukdom eller liknande skäl får särskild 
undervisning anordnas och detta kan ske på sjukhus eller hemma 
hos eleven (10 kap. 3§). 

I grundskoleförordningen (SFS 1997:599) har kapitel 5 rubriken 
Särskilda stödinsatser. Här återfinns bestämmelsen om att det ska 
upprättas ett åtgärdsprogram om en elev behöver särskilda 
stödinsatser och att rektor ansvarar för att så sker under deltagande 
av eleven och den som är vårdnadshavare för eleven. De olika 
stödformer som beskrivs är studiehandledning på modersmålet, 
stödundervisning om man befarar att eleven inte kommer att nå de 
mål för utbildningen som anges i läroplaner och kursplaner, särskild 
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undervisning vid sjukdom och anpassad studiegång. I 5 § anges att 
”… särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska 
insatser” och att stödet först och främst ska ges inom klassens ram, 
men om det finns särskilda skäl får stödet ges i en särskild 
undervisningsgrupp. Rektor har också rätt att medge att en elev går 
om en årskurs (6 kap.6§).  

Gymnasieförordningen innehåller motsvarande regler kring 
särskilda stödinsatser. Stödet ska ges till elever som löper risk att inte 
kunna uppnå målen för undervisningen eller ”… om eleven av 
andra skäl behöver särskilt stöd” (SFS 1997:599 8 kap 1§). Rektor 
har ansvar för att åtgärdsprogram upprättas. Stödundervisning ska ges 
vid risk för bristande måluppfyllelse, liksom särskild undervisning 
vid sjukdom och studiehandledning på modersmålet om det finns 
behov av detta. Här nämns specialundervisning, som ska vara inom 
klassens ram, och möjlighet att inrätta specialklasser ”… för elever 
som på grund av hörsel- eller synskada, rörelsehinder eller andra 
uttalade studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen” 
(SFS, 1997:599, 8 kap, 4§).  

Också i skolformsförordningarna för särskolan, gymnasie-
särskolan och specialskolan finns bestämmelser gällande särskilda 
stödinsatser. Särskilt stöd kan därför tolkas som både ett 
organisatoriskt stöd, genom att man anordnar särskilda stöd- och 
skolformer för elever som behöver det, och som ett individuellt 
riktat stöd oberoende av skolform, där individen behöver mer stöd 
än det generellt ges. Rätten till särskilt stöd är tydligt uttalad i 
skollagen, men någon definition av vad som menas med särskilt stöd 
ges inte. Begreppet särskilt stöd infördes genom en ändring i 
skollagen år 2000. Tidigare skrivning var ”elever med särskilda 
behov” och med förändringen ville man markera att behoven inte 
enbart skulle knytas till individen. Problemen kan finnas och också 
behöva åtgärdas i den miljö som eleven befinner sig. Det särskilda 
stödet ska vara till hjälp för att anpassa verksamheten efter varje elevs 
behov (SOU, 2002:121). Hur motiverades denna förändring? 
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Elever med funktionshinder – ansvar för utbildning 
och stöd 
 
I regeringens proposition 1998/99:105, Elever med funktionshinder – 
ansvar för utbildning och stöd, framfördes förslaget till förändrad lydelse 
i skollagen med följande motivation: 
 

Den föreslagna ändringen i skollagen till elever i behov av särskilt 
stöd görs för att markera en fokusförskjutning som innebär att 
svårigheter för en elev i skolan inte bör ses som individens 
problem. Istället för att se eleven som problembärare handlar det 
om att se elevens möjligheter till utveckling och att anpassa 
verksamheten utifrån varje elevs förutsättningar (Prop. 
1998/99:105, s. 19-20). 

 
Åtgärder som skolan ska vidta för att möta de svårigheter elever har 
ska vara ”… pedagogiska insatser, åtgärder i organisation och miljö 
etc” (a.a. s.20). De barn som behöver särskilt stöd kan inte sägas 
utgöra någon enhetlig grupp eftersom behoven av stöd kan vara av 
olika slag och olika varaktighet. Vidare sägs att ”Alla barn behöver 
stöd i sin utveckling, medan några behöver särskilt stöd och åter 
andra behöver sådant stöd under hela förskole- och skoltiden” (a.a. 
s.20). Den ändrade skrivelsen i skollagen ses som en mycket viktig 
förändring i samklang med den förändring som skett i 
begreppsbildningen inom aktuell specialpedagogisk forskning. För 
att alla elever ska få en likvärdig och kvalitativt god utbildning krävs 
att lärare inom alla skolformer har specialpedagogisk kompetens, 
inte minst mot bakgrund av att man föreslår avskaffande av 
specialskolor (utom skolor för döva/hörselskadade) och betonar alla 
barns rätt att gå i samma skola. All personal i skolan bör ha någon 
kunskap om funktionshinder, med särskild tonvikt på läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi och koncentrationssvårigheter. Betydelsen 
av att bemöta eleverna respektfullt så att de får uppleva att vara 
delaktiga i en gemenskap betonas, liksom att specialpedagogens roll 
behöver utvecklas. Vidare påtalas bristen på specialpedagogisk 
forskning kring undervisning av elever i behov av särskilt stöd, där 
man med referens till Haug (1998), menar att forskningen behöver 
breddas eftersom stor betoning nu finns på frågor kring handikapp, 
medan andra viktiga områden inte blivit belysta. Den forskning man 
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anser saknas är ”… teoretiska perspektiv, deltagarperspektiv och 
kunskap om specialpedagogikens sammanhang” (a.a. s.22).  
 
 

Specialundervisning eller specialpedagogiska 
insatser  
 
I skolformsförordningarna för grundskolan respektive gymnasie-
skolan används två olika begrepp: specialundervisning och 
specialpedagogiska insatser. Dessa båda begrepp kan uppfattas som 
speglande olika perspektiv på hur det särskilda stödet ska utformas. I 
Sverige finns en lång tradition av specialundervisning där man ansett 
att vissa elever av olika skäl avviker så mycket från det som ses som 
normalt att de inte kan ta del av den vanliga undervisningen utan 
behöver särskild undervisning (Bladini, 1994; Börjesson, 1997; 
Börjesson & Palmblad, 2003; Haug, 1998; Helldin, 2002). För 
denna uppgift utbildades speciallärare som i sin utbildning kunde 
välja att specialisera sig på olika typer av svårigheter. 
Specialundervisning har ofta bedrivits i särskilda ”kliniker”, grupper 
eller klasser. Från 1990 sker inte längre någon speciallärarutbildning 
och begreppet specialundervisning används inte i samma 
utsträckning som förut, åtminstone inte i officiella texter.   

Specialpedagogiska insatser kan ses som ett bredare begrepp där 
insatser kan utformas på många olika sätt beroende på hur man 
utifrån specialpedagogiska kunskaper tolkar och förklarar att 
behoven uppstått. För att genomföra specialpedagogiska insatser 
krävs specialpedagogisk kompetens, något som alla lärare behöver, 
åtminstone på en grundläggande nivå (Prop 1998/99: 105; SOU 
1999:63). Genom att välja inriktningar eller specialiseringar med 
specialpedagogisk inriktning i sin lärarutbildning kan lärare få 
fördjupad kompetens.  Ytterligare fördjupad specialpedagogisk 
kompetens får man genom utbildning till specialpedagog. Om 
speciallärarutbildningen hade tyngdpunkt på undervisning och 
individuella svårigheter fokuserar specialpedagogutbildningen också 
en konsultativ lärarroll, där specialpedagogen kan handleda lärare, 
genomföra uppföljningar och utvärderingar samt bidra till 
skolutveckling i stort (SOU, 1999:63). I regeringens proposition 
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Hälsa, lärande och trygghet (prop. 2001/02: 14) föreslås att elevvård, 
skolhälsovård och specialpedagogisk verksamhet samordnas till ett 
nytt verksamhetsområde, elevhälsa. Fokus på arbetet ska ligga på att 
förebygga att svårigheter uppstår och den specialpedagogiska 
kompetensen ses som mycket viktig för att höja skolornas kvalitet 
(a.a. s.33). En förskjutning i uppdraget har skett mot åtgärder på 
både individ-, grupp- och organisationsnivå i skolan. Målsättningen 
är att alla lärare ska kunna möta den naturliga variation som finns 
och att alla elever ska få det stöd de behöver i den klass de går utan 
att man behöver tillgripa segregerande åtgärder annat än i ytterst 
specifika situationer. Med andra ord, och i den tradition som funnits 
i specialpedagogikens historia av att diskutera normalitet och 
avvikelse, skulle man kunna säga att det ska vara normalt att vara 
olika.   

I den temabild av situationen för elever i behov av särskilt stöd 
som utgavs av Skolverket (1998) framgick att elever i behov av 
särskilt stöd ökade samtidigt som stödinsatserna minskade i 
omfattning. Stödformer som innebar att segregeringen ökade 
användes allt mer, i strid med gällande intentioner där det framhålls 
att stöd i första hand ska ges i ett inkluderande perspektiv. Haug 
(1999) talar om frusna ideologier som bildar en sorts mönster eller 
grammatik och som lever sitt eget liv i människors tänkande vid 
sidan av den officiella retoriken i styrdokument. Även om den 
officiella diskursen är inkluderande finns en gammal tradition av 
segregation inom specialpedagogiken och skolan, och denna tas fram 
när en situation blir svår att lösa inom ramen för nuvarande 
intentioner eller där retoriken ändras så att det blir möjligt att 
återigen uttrycka sådana åsikter.  

 
 

Likvärdig utbildning 
 
I Lpo-94 (1998) anges att skolan ska ge en likvärdig utbildning där 
undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov. Det innebär inte att arbetet i skolorna måste bedrivas 
likadant överallt eller för alla och inte heller att resurserna måste 
fördelas lika, utan att hänsyn ska tas till de olika förutsättningar och 
behov som eleverna har. Normerna för likvärdigheten finns i de 
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nationella målen, men hur målen ska nås kan vara olika. Alla elever 
ska ges möjlighet att nå ”mål att uppnå” och alla som arbetar i 
skolan har skyldighet att ge elever som behöver särskilt stöd. Skolans 
ansvar för de elever som av olika skäl har svårt att nå målen betonas 
och rektor har ett särskilt ansvar för att verksamheten ger det stöd 
och den hjälp som eleverna behöver.  

Under de senaste åren har stora förändringar skett i skolans 
organisation och styrning genom decentralisering och överföring av 
ansvar från statlig till kommunal nivå. Staten formulerar mål som 
tolkas lokalt av kommunen som ansvarig skolhuvudman och av de 
professionella i skolan som ska utforma och genomföra undervisning 
och bidra till skolutveckling. Den tidigare detaljerade 
regelstyrningen har ersatts av ramregler som lämnar ett stort 
utrymme för tolkning vilket medför att skolor blir olika beroende på 
de personer som arbetar på kommunal styrnivå och i 
skolverksamheterna, vilka kunskaper och perspektiv de utgår från 
och hur de utnyttjar det frirum som erbjuds. Skolans verksamhet 
blir också olika beroende på den aktuella kommunens ekonomi och 
hur stora resurser som finns att disponera. En expertgrupp tillsattes 
1999 på regeringens initiativ, med uppdrag att ”… analysera 
behovet av insatser för att stärka måluppfyllelsen och den 
individuella planeringen i skolan” (Ds 2001:19, s.51). I den 
departementsskrivelse där gruppen redovisar sitt uppdrag, Elevens 
framgång – skolans ansvar konstateras att andelen elever som inte får 
godkänt betyg i alla ämnen har ökat och att skillnaderna mellan 
kommunerna är stora i detta avseende (a.a.).  

Berg (2003), som studerar skolan ur ett organisations- och 
institutionsperspektiv, ställer frågan hur mycket olikhet skolan som 
institution kan bära för att kunna betecknas som likvärdig. Han 
menar att de förändringar som genomförts under 1990-talet på 
skolans område är lika stora som när man 1962 införde grundskolan, 
men att den demokratiska processen saknat tillräckligt djup med 
tanke på en så genomgripande förändring. Skolans institutionella 
värdebas har förskjutits från en tolkning av begreppet likvärdig med 
syfte att utjämna sociala skillnader till en betoning av lika 
möjligheter. Emanuelsson och Persson (2002) menar att likvärdig 
ska tolkas som att alla elever ska få en utbildning som gör att de 
oberoende av sina förutsättningar kan utvecklas så långt som möjligt. 
Dessutom menar de att i begreppet likvärdig ligger att denna 
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undervisning ska ske utan organisatorisk differentiering, i 
sammanhållna, heterogena klasser. Likvärdighetsbegreppet och social 
rättvisa diskuteras också av Haug (1999) som skiljer mellan tre olika 
tolkningar av begreppet. De första två tolkningarna är lika tillgång 
till utbildning och lika möjligheter att lyckas genom att man får det 
stöd man behöver i form av specialundervisning. Det tredje sättet att 
tolka begreppet är i ett demokratiskt deltagarperspektiv, där 
likvärdighet innebär att alla oberoende av kön, ras, klass, förmåga 
etc. undervisas tillsammans och där organisationen anpassas till 
individen. 

Enligt Skolverket (1995, citerat i Emanuelsson och Persson, 
2002) kan man tolka likvärdighet genom att se hur situationen är för 
de mest utsatta i samhället. Situationen för elever i behov av särskilt 
stöd kan därmed vara en signal på hur likvärdigheten fungerar. Om 
då antalet elever som behöver särskilt stöd ökar kan man ifrågasätta 
om alla elever får den likvärdiga utbildning de har rätt till. Om man 
som Berg (2003) menar att det är själva begreppet likvärdighet som 
fått en ny och annorlunda innebörd får frågan en mer politisk och 
filosofisk karaktär.  

 
 

Inkludering javisst – men hur? 
 
Ska alla elever utan undantag gå i en och samma skola och klass, 
eller finns det skäl att tillfredsställa elevers behov av särskilt stöd 
genom särlösningar av olika slag? Det första synsättet, att alla elever 
ska gå i samma skola och där den differentiering som kan behövas 
ska ske inom klassens ram, kan betecknas som stark inkludering 
(Carlsson & Nilholm, 2004), eller med Haugs (1998) begrepp, 
inkluderande integrering. Det andra synsättet, eller diskursen i 
Haugs terminologi, betecknas då som segregerande integrering 
(Haug, 1998) eller svag inkludering (Carlsson & Nilholm, 2004). 
Detta synsätt innebär att man instämmer i grundtanken kring en 
skola för alla, men att det ibland kan vara möjligt att organisera 
undervisningen så att man anordnar särskilda grupperingar för att ge 
stöd på bästa sätt i det enskilda fallet. Vislie (2003) menar att det 
vanligaste synsättet i Europa är svag inkludering och hon baserar 
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denna slutsats på en genomgång av hur man organiserat särskilt stöd 
i 14 olika Västeuropeiska länder under 1990-talet.  

I Sverige finns sedan länge en tydlig ideologisk inriktning mot 
en skola för alla. Alltsedan 1940-talet har det funnits en strävan mot 
normalisering, integrering och inkludering och detta kommer till 
uttryck i läroplaner och skollagstiftning. Inte minst på senare år har 
denna strävan blivit mer markerad inte bara i Sverige utan i de flesta 
länder sedan Salamancadeklarationens tillkomst 1994 (Svenska 
UNESCO-rådet, 1997). I Salamanca-deklarationen talas om ett 
nytänkande inom specialpedagogiken som innebär att alla barn ska 
få en kvalitativt god undervisning i en integrerad skola. Detta anses 
vara det bästa sättet att ”… bygga upp en solidaritet mellan barn 
med behov av särskilt stöd och deras kamrater” (a.a. s. 10). Skolan 
ska se och tillgodose elevers olika behov genom olika 
undervisningsmetoder och inlärningstempon såväl som genom ”… 
lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, 
resursanvändning och samarbete med lokalsamhället” (a.a. s. 17). 
Skolorna ska i detta arbete få stöd som svarar mot de behov som 
finns.  

I SOU 1998:66 – utredningen om funktionshindrade elever i 
skolan – skriver man att skolans organisation och resursfördelning 
ska vara sådan att man i princip ska klara allt inom organisationens 
ram. Även om vi i Sverige har kommit långt i förverkligandet av en 
skola för alla anser man att det fortfarande finns brister och vill öka 
integreringen mot full inklusion: 

 
… en långsiktig vision om en skola för alla borde innebära en skola 
där barn och ungdomar inte skiljs åt genom olika skolformer. 
Inom ramen för en grundskola och en gymnasieskola skulle istället 
möjligheter ges att helt eller delvis följa alternativa kursplaner 
(a.a. s. 62). 

 
När regeringen 2001 tillsatte en kommitté som fick i uppdrag att 
utreda särskolans ställning fick de direktivet att utreda två olika 
alternativ: att särskolan och särvux finns kvar som egna skolformer 
eller att de upphör. Kommittén skulle också ta ställning för det ena 
eller andra synsättet och det kan tolkas som en betoning på att 
inklusion var det som förespråkades om än inte i klartext. 
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Om kommittén kommer fram till skilda lösningar för barn, 
ungdomar respektive vuxna med utvecklingsstörning skall detta 
motiveras utifrån tidigare avgivna ståndpunkter (SOU, 2003:35, 
s. 292). 

 
År 2003 gav regeringen ett tilläggsdirektiv som innebar att man nu 
endast skulle utreda hur man skulle förbättra kvaliteten i särskolan 
och särvux. Man hade alltså lämnat tanken på att dessa skolformer 
skulle upphöra och ingå i den vanliga skolan. Fortfarande är idealet 
en skola för alla, men det kan betyda att vissa barns behov 
tillgodoses med någon form av särlösning. Detta kan tolkas som en 
svängning från en inriktning mot stark inkludering till svag 
inkludering. Om det också innebär att vi är på väg mot mer 
segregerande lösningar eller inte får väl framtiden utvisa. Det finns 
dock tecken som tyder på att det är så, och Börjesson (1997) menar 
att det finns såväl professionella som ekonomiska intressen bakom 
särskiljandet av elever idag. Han ställer frågan om vi är på väg mot 
en ny ”… anstalts- och särskiljande epok, efter en kort historisk 
parentes av integreringssträvanden” (a.a. s. 73). Haug (1998) ser en 
segregerande tendens i dagens skola och refererar till Englund som 
menar att vi håller på att lämna tanken på en skola för alla. Persson 
(1997) framför liknande tankar och beskriver en del av de i debatten 
förekommande argumenten för ett återinförande av 
parallellskolesystemet som till exempel talet om ”… att den 
sammanhållna grundskolan hämmar konkurrensmöjligheterna för de 
studiebegåvade vilket medför att Sveriges konkurrenskraft på de 
internationella marknaderna hämmas” (a.a. s. 153).  

Helldin och Sivertun (2004) diskuterar specialpedagogikens 
normativa betingelser och pekar på att de olika tolkningar av 
demokratibegreppet som finns också har relevans för hur vi ser på 
specialpedagogiska frågor och behov av särskilt stöd. De menar att 
det skett en förskjutning i tolkningen av ”en skola för alla” från att 
betona en till att betona alla (a.a. s. 48-49) och att detta visar på att 
liberalismen som politiskt ideal har fått starkare inflytande under 
senare år även i Sverige. Begrepp som mångfald, pluralism, variation 
och decentralisering ställs i fokus liksom en stark betoning på 
individens fri- och rättigheter. Detta har inneburit att den betoning 
på solidaritet som var en viktig del i välfärdssamhället har minskat. 
Problemet blir hur den enskildes behov av valfrihet och möjligheter 
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att tillfredsställa egna individuella behov kan samordnas med viljan 
att behålla solidariteten med dem som traditionellt sett betecknas 
som ”svaga” i samhället. I Lpo-94 syns detta genom att man både 
betonar att allas behov ska vara utgångspunkten för skolans 
undervisning samtidigt som man klart uttalar att skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika skäl har svårt att nå målen.  

De engelska forskarna Thomas och Loxley (2001) visar hur 
svängningar i det politiska klimatet påverkar vårt tänkande kring 
specialpedagogikens verksamhetsområde. De menar att den starka 
betoningen på individualism och konkurrens med ursprung i 
nyliberal idétradition hade sin storhetstid under 1980-talet, men att 
tänkandet sedan ungefär mitten av 1990-talet nu mer betonar ett 
inkluderande samhälle där medborgarna har stort inflytande. Om 
detta också gäller för svenska förhållanden är däremot mer tveksamt.  
 
 

Specialpedagogik i en skola för alla  
 
Om nu alla lärare ska ha specialpedagogisk kompetens blir en viktig 
fråga att ställa hur vi definierar specialpedagogik. Emanuelsson, 
Persson och Rosenqvist (2001) beskriver ämnets utveckling. 
Specialpedagogik som ämnesområde med egen forskning har funnits 
sedan 1960-talet, då man i Göteborg inrättade en professur med 
benämningen praktisk pedagogik med specialpedagogik. År 1989 
blev det i Göteborg en professur i specialpedagogik och något 
senare även i Stockholm. Ämnet är alltså ganska ungt som sådant 
och har sitt ursprung i pedagogik och lärarutbildning, men forskning 
med relevans för ämnet har bedrivits under hela 1900-talet.  

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt, eller mångvetenskap-
ligt, område, där teorier från olika discipliner som pedagogik, 
sociologi, medicin, psykologi och filosofi spelar en viktig roll. 
Dessutom finns en nära koppling till utbildningspolitiska frågor och 
beslut och specialpedagogiken får då också en politisk, normativ 
funktion (SOU, 1999:63). Specialpedagogik beskrivs som ”… ett 
nödvändigt kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av 
skolans pedagogiska arbete” (a.a. s. 193) och fyller en viktig 
funktion inte i första hand som någon särskild pedagogik för vissa 
elever, utan genom att bidra till att den naturliga variationen av 
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elevers olikheter kan mötas i skolan. En enkel definition av 
specialpedagogik kan enligt Brodin och Lindstrand (2004) vara:  

 
De åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker 
till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning på 
samma villkor som andra skolbarn (a.a. s. 84).  

 
Ett annat sätt att beskriva det speciella med specialpedagogik är att 
för elever som har svårt att nå målen för undervisningen, till 
exempel beroende på olika funktionshinder, krävs speciella metoder 
som också måste vara beprövade och annorlunda än de vanliga 
metoder som används. På det sättet kan man säga att 
specialpedagogik erbjuder något som är mer och utöver det som 
den traditionella pedagogiken kan erbjuda (a.a.). Enligt Fischbein 
och Österberg (2003) innehåller de flesta definitioner av 
specialpedagogik en betoning på individer med särskilda svårigheter 
av olika slag och specialpedagogik har då setts som ett stöd för att 
förändra individen (a.a. s. 11). Någon entydig definition av 
specialpedagogik förefaller inte att finnas.  

I många länder anses också den grupp elever som kan betecknas 
som ”särbegåvade” ha specialpedagogiska behov (Ashman & Elkins 
1998; Atterström & Persson 2000; Eyre 1997; Persson 1997 b; 
Fraser, Moltzen & Ryba 1995; Winner 1999). I Sverige har detta 
inte varit ett vanligt synsätt. I Europarådets rekommendation nr. 
1248 (refererat av Persson i Winner, 1999) betonas att det är viktigt 
med specialpedagogiskt stöd också för särbegåvade elever. 
UNESCO bedömer att funktionshinder, inlärningssvårigheter eller 
särskilda förmågor kan medföra specialpedagogiska behov 
(Atterström & Persson 2000).  

Åsikten att själva begreppet specialpedagogik borde överges 
finns företrädd av flera forskare (se Clough & Corbett, 2000) och 
med ett engelskt ord föredras då begreppet ’Inclusive Education’, i 
motsats till ’Special Education’, som anger att pedagogiken ska 
omfatta alla barn och elever med respekt för den stora naturliga 
variation som finns hos oss människor. ’Inclusive education’ ses som 
en pågående process i syfte att omforma skolsystemet så att alla blir 
delaktiga på lika villkor. Nära knutet till denna process är frågor 
kring jämlikhet, rättvisa, demokrati och etik. Fokus ligger på 
pedagogiska frågeställningar och ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
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och företrädare för det som betecknas som ’strong inclusion’ anser 
att det finns anledning att återinlemma specialpedagogiken i 
allmänpedagogiken eftersom själva begreppet specialpedagogik (eller 
egentligen ’special educational needs’) blir ett hinder som bidrar till 
en uppdelning som i sig är negativ (se t ex Booth, 2000). Begreppet 
’inclusive education’ används ibland i ett mycket vitt samhälleligt 
perspektiv med fokus inte bara på behov av särskilt stöd eller 
funktionsnedsättningar utan också på kön, klass, etnicitet och andra 
faktorer som kan bidra till utanförskap (Armstrong, Armstrong & 
Barton 2000; Clough & Corbett 2000; Persson 2001; Thomas & 
Loxley 2001).   

Det är svårt att hitta ett bra ord som motsvarar begreppet 
’inclusive education’ på svenska och vi har alltså kvar benämningen 
specialpedagogik även om innehållet i forskning och verksamhet i 
många fall har rört sig mot det som betecknas som ’inclusive 
education’. Begrepp som integrering/inkludering (Rosenqvist, 
2003) eller inkluderande undervisning (Ahlberg, 2001) används och 
begreppet ”en skola för alla” (Ahlberg, 1999; Brodin & Lindstrand, 
2004) ligger också nära till hands. Även i Sverige framförs tankar om 
ett närmande mellan pedagogik och specialpedagogik och ett 
ifrågasättande av om själva distinktionen mellan pedagogik och 
specialpedagogik medför att frågor som rör inkludering hänvisas till 
någon annan och därmed blir exkluderande (Nilholm, 2003; 
Carlsson & Nilholm, 2004). Noteras kan också att rubriken på 
kapitel 9 i SOU 1999:63 är ”Kompetens för att möta alla elever” 
och inte specialpedagogisk kompetens eller något liknande. 
 

Specialpedagogiska perspektiv och teorier 
 
Inom det specialpedagogiska verksamhets- och forskningsområdet 
finns flera olika perspektiv och synsätt på vad som gör att det uppstår 
behov av särskilt stöd i vissa verksamheter och för vissa elever, och 
därmed också olika syn på vad som bör göras för att på bästa sätt 
underlätta för eleven. Olika perspektiv, eller teorier, har under olika 
tider varit mer inflytelserika än andra och därmed haft ett större 
inflytande över utformningen av den specialpedagogiska 
verksamheten.  
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Nilholm (2003) skiljer mellan specialpedagogik som verksamhet 
och som område för forskning och menar att forskningen ”… kan 
sägas utgöra en reflektion över specialpedagogiken som verksamhet” 
(a.a. s.9). Specialpedagogisk verksamhet har fokus på barn eller 
grupper som av olika skäl behöver särskilt stöd i skola och 
undervisning och för att få det måste de skiljas ut som avvikande 
från det som betecknas, eller uppfattas, som normalt. Just 
avskiljandet och kategoriseringen av olika behov kan betecknas som 
en negativ sida av specialpedagogik. Samtidigt är syftet att bidra till 
att de som behöver ska få särskilt stöd genom en speciellt anpassad 
specialpedagogik och det återspeglar då en positiv sida. Nilholm 
menar att forskningen kan sägas ha tagit utgångspunkt i dessa olika 
aspekter av specialpedagogisk verksamhet och han urskiljer dels mer 
psykologiskt orienterad forskning som fokuserar frågor om diagnoser 
och specifika arbetssätt och hur man kan kompensera individer för 
deras svårigheter och dels mer kritisk, samhällsvetenskaplig forskning 
som problematiserar avskiljandet och dess konsekvenser. Inom det 
kritiska perspektivet framhåller man olika typer av sociala processer 
som orsakar behov av särskilt stöd, istället för egenskaper hos 
individen. Båda dessa perspektiv har utsatts för kritik och på senare 
tid har ytterligare ett perspektiv vuxit fram som av Nilholm 
benämns som ”dilemmaperspektivet” eftersom:  

 
… ett centralt antagande i perspektivet är att moderna 
utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman … 
motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa men som 
hela tiden pockar på ställningstaganden (a.a. s.61). 

 
Att belysa och skapa kunskap kring dessa olika motsatta krav som 
finns i skolors vardagsverksamhet blir en viktig uppgift.  

Skidmore (2004) beskriver tre traditioner, eller paradigm, inom 
specialpedagogiken som har varit, och fortfarande är, dominerande. 
De olika paradigmen bygger på olika epistemologiska antaganden 
och förlägger orsakerna till de specialpedagogiska behoven inom 
olika områden och därmed blir också förslagen till var och hur det 
särskilda stödet ska sättas in olika. På senare tid har det börjat växa 
fram ett fjärde perspektiv som är mer kritiskt. 
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Psyko-medicinskt perspektiv 
Det första är ett psyko-medicinskt perspektiv med fokus på individen 
både när det gäller att förklara och åtgärda svårigheter. Forskning 
inom dessa områden har oftast skett i en positivistisk 
kunskapstradition och haft som syfte att identifiera olikheter och 
svårigheter och beskriva dem så väl som möjligt för att sedan kunna 
åtgärda dessa. Fokus har lagts på den enskilda individen och på de 
brister eller svårigheter som hon har. Diagnoser och tester av olika 
slag spelar en stor roll eftersom diagnosen är det första steget i 
åtgärdandet av svårigheten. Det särskilda stöd man rekommenderar 
är i första hand medicinsk eller psykologisk behandling om det finns 
någon sådan och specialundervisning som är särskilt tillrättalagd just 
för den kategori av svårigheter som man diagnostiserat och som 
därmed ska kunna kompensera för dessa. I det här perspektivet 
spelar experter en viktig roll eftersom det är de som kan avgöra och 
bestämma avvikelsen och föreslå åtgärderna.  

Det psyko-medicinska perspektivet har spelat en framträdande 
roll i den allmänna debatten i Sverige också under senare år genom 
den fokusering som skett på diagnoser som DAMP, ADHD och 
liknande neuropsykiatriska problemområden liksom på dyslexi. 
Perspektivet har kritiserats, bitvis mycket hårt, för att man inte 
problematiserar det som man avgränsar som normalt och avvikande 
och därmed inte heller de konsekvenser detta kan medföra. Också 
mot betoningen på behovet av diagnos, särskilt när det gäller nyare 
så kallade symptomdiagnoser där diagnosen ställs utifrån en 
beskrivning av olika symptom, har kritik framförts (Skolverket, 
1998; Haug, 1998; Börjesson, 1997; Börjesson & Palmblad, 2004; 
Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Kärfve, 2000). 

 
 

Sociologiskt perspektiv 
Det andra perspektivet kallar Skidmore (2004) sociologiskt och här 
fokuseras samhällsnivån och svårigheter ses som socialt konstruerade 
och orsakade av strukturella orättvisor på olika sätt. I perspektivet 
läggs stor vikt vid de värderingar som finns i ord och begrepp som 
används. Eftersom man ser svårigheter på strukturell nivå förespråkar 
man politiska reformer. Kritiken ovan mot det psyko-medicinska 
perspektivet kommer i huvudsak från det sociologiska perspektivet. 
I det sociologiska perspektivet har man också belyst frågor som 
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skolans sorterande funktion med risk för reproducerande av sociala 
olikheter, uteslutning och stämpling av vissa grupper och annat som 
har med maktutövande och förtryck att göra. Tomlinson (2000) 
talar om ’vested interests’ vilket innebär att den professionelle 
behöver sin klient för att utöva sin expertis och makt. En fråga som 
har med makt att göra är vems röst som blir hörd och om de som 
blir utsatta för specialpedagogiska åtgärder får komma till tals och 
blir respekterade. Ett nyetablerat forskningsområde är ’Disability 
Studies’ där Oliver (2000), en förgrundsfigur inom detta område, 
beskriver funktionshindrade som en marginaliserad och förtryckt 
grupp. 

I Sverige finns flera aktuella representanter för det sociologiska 
perspektivet. Kärfve (2000) kritiserar neuropsykiatriska diagnoser, 
främst DAMP, och menar att de symptom barn som får dessa 
diagnoser uppvisar mycket väl kan förklaras som normala reaktioner 
på sociala orättvisor. Hon menar att teorin om DAMP är falsk, 
totalitär och deterministisk och enbart tjänar professionella intressen. 
Börjesson och Palmblad (2004) belyser genom att följa 
journalmaterial hur barn som avviker beskrivs och visar bland 
mycket annat på den starka makt som människoexperter med 
vetenskaplig skolning har. Även om beslut om åtgärder tas i samråd 
med berörda personer kan man inte tala om ett reellt inflytande. 

 

Organisatoriskt perspektiv 
Det tredje perspektivet, fokuserar skolan som organisation och då 
blir de svårigheter som elever upplever beroende på att skolor inte 
är effektiva nog eller att de inte arbetat tillräckligt med 
skolutveckling. I det här perspektivet betonas en skola för alla, 
’inclusive education’. Man fokuserar på skolnivån och 
klassrumspraktiken, områden som är möjliga att påverka för lärare. 
Mycket viktigt är att lärare utvecklar kollektiv kompetens. Särskilt 
stöd skulle i detta perspektiv vara att utveckla skolan till att kunna 
möta alla elevers olikheter genom bättre och effektivare arbetssätt i 
den gemensamma undervisningen. I SOU 1999:63 framträder detta 
perspektiv tydligt. Det är, skriver man: 
 

… inom den reguljära undervisningen, som differentierings- och 
individualiseringsproblematiken skall hanteras. Det är därför 
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skolan som helhet som behöver specialpedagogiskt stöd i bl.a. 
arbetslagen för att utveckla den sammanhållna verksamheten. Det 
är arbetslagets gemensamma och mångfacetterade kompetens som 
lärarutbildningen skall utbilda för (a.a. s. 192). 

 
Genom olika sätt att organisera verksamheten, där arbete i arbetslag 
framhålls som en mycket viktig aspekt, menar man att skolan ska 
kunna utvecklas och hålla hög kvalitet. Det finns också en stark 
betoning på behovet av kompetenta lärare. Behov av 
specialpedagogisk kompetens finns på flera olika nivåer. Först och 
främst ska alla lärare i sin grundutbildning få sådan specialpedagogisk 
kompetens att de kan möta alla elever. I varje arbetslag behövs 
någon eller några som har en fördjupad kompetens genom att de 
valt inriktningar eller specialiseringar med specialpedagogiskt 
innehåll. På skol- eller kommunnivå behövs sedan specialpedagoger 
med påbyggnadsutbildning.  

Skollagskommittén (SOU 2002:121 ) kan sägas uttrycka ett 
liknande synsätt när man diskuterar hur man ska reglera en 
föreskriven arbetsprocess för att säkerställa elevers rätt till särskilt 
stöd. Processen beskrivs i fem steg: ” … att uppmärksamma elever i 
behov av särskilt stöd, att utreda, att dokumentera, att åtgärda samt 
att följa upp” (a.a. s. 327). Vi kan se att man betonar organisatoriska 
aspekter där åtgärdsprogram anses så viktigt att man föreslår att detta 
ska regleras i skollagen och inte som nu i skolformsförordning.  

 

Ett eklektiskt, kritiskt och relationellt perspektiv 
Alla tre perspektiv ovan har bidragit med viktig kunskap och har 
både styrkor och svagheter. Den gemensamma svagheten är att de 
alla reducerar sina förklaringar, och åtgärder, till det fokus där de 
förlägger svårigheterna. Detta, säger Skidmore (2004), är alltför 
förenklande för att kunna förklara och förstå en så komplex 
verksamhet som skolor är. Särskilt den sociologiska forskningen har 
i alltför liten grad kunnat ge råd och stöd när det gäller den 
specialpedagogiska verksamhetens utformning. Ett fjärde, mer 
kritiskt, paradigm har under senare tid börjat växa fram och det är 
inom detta som Skidmore placerar sig själv. Han menar att man 
måste se på specialpedagogiska frågor ur ett socio-kulturellt och 
kritiskt perspektiv och att det finns behov av många olika teorier 
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som tillsammans kan bidra till ökad förståelse. Behovet av empirisk 
forskning betonas, det gäller att analysera och förstå hur den 
(special-) pedagogiska praktiken utformas i all sin komplexitet och 
olikhet beroende på sociala, kulturella och politiska sammanhang. 
Ett resultat av Skidmores empiriska forskning är att han framställt en 
teoretisk modell över två olika pedagogiska diskurser som innebär 
olika syn på elevers svårigheter och som styr utformandet av den 
specialpedagogiska verksamheten. Den ena diskursen kallar han 
avvikelsens diskurs och den har en lång historia i skolsystemet. Mot 
denna ställer han en inkluderande diskurs där svårigheter inte binds 
till individen utan till skolans oförmåga att möta elevers olikheter på 
ett tillräckligt bra sätt. 

Atterström och Persson (2000) talar om brister eller olikheter 
och ansluter sig till en modell med två olika perspektiv som 
redovisas av Persson (1998) och som bygger på Skidmores teori. 
Specialundervisningen har sin tradition i ett kategoriskt perspektiv. 
Eleven ses här som bärare av svårigheter som kan vara ärftligt 
orsakade eller på annat sätt knutna till individen. Persson talar om 
elever med svårigheter och att det är eleven som måste vara i fokus 
för de specialpedagogiska åtgärderna. Hjälpen ska helst ges av någon 
som är kvalificerad och kunnig, till exempel en specialpedagog, 
speciallärare eller annan specialist och ska sikta in sig på uppvisade 
svårigheter. Mot detta ställs ett relationellt perspektiv där svårigheter 
ses som relationella i förhållandet mellan eleven och miljön. Här 
talas om elever i svårigheter, och fokus för åtgärder är både 
individen, läraren och lärandemiljön. Ansvaret för de 
specialpedagogiska åtgärderna har lärare och arbetslag och de får vid 
behov stöd av specialpedagog och rektor. Det som utmärker 
pedagogisk kompetens är förmågan att anpassa undervisningen till 
alla elever som finns i gruppen. När man i prop. 1998/1999:105 
motiverar skrivningen av elever i behov av särskilt stöd som en mycket 
viktig förändring i samklang med den förändring som skett i 
begreppsbildningen inom aktuell specialpedagogisk forskning (se 
ovan) är det alltså detta relationella synsätt som åberopas. 

Ahlberg (1999, 2001), Ahlberg, Klasson och Nordevall (2002) 
och Ahlberg, Målqvist och Welin (2005) vidareutvecklar det 
relationella perspektivet. Orsaker till elevers svårigheter måste ses ur 
en mängd olika aspekter som samspelar och som därför måste 
beaktas samtidigt. Särskilt viktigt är samspelet mellan dessa olika 
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aspekter så som det visar sig i sociala och språkliga sammanhang. För 
att kunna ge särskilt stöd måste både skolans organisation och den 
enskilde eleven förstås i sitt sammanhang. Svårigheter ses inte som 
individbundna utan uppstår i mötet mellan individen och miljön. 
Ahlberg, Målqvist och Welin (2005) beskriver åtta olika aspekter 
som samspelar och där de didaktiska aspekterna är de viktigaste: 
Samhälls- och kommunikationsaspekter; Demokrati- och likvärdighets-
aspekter; Socio- kulturella aspekter; Kommunikativa och språkliga aspekter; 
Socio-emotionella aspekter; Kognitiva och perceptuella aspekter; Fysiska 
aspekter och Didaktiska aspekter. 
 
 

Till sist 
 
Mycket av det som sägs och skrivs inom det specialpedagogiska 
området är mångtydigt och öppet för tolkningar av olika slag. I lag- 
och förordningstexter definieras inte begrepp särskilt tydligt men för 
den som läser de förarbeten som finns, statens offentliga utredningar 
och propositioner, blir det möjligt att följa den förändring som sker i 
sätt att tänka kring och formulera sig om synen på hur det offentliga 
skolväsendet ska utformas och hur alla barns och elevers behov ska 
bli mötta. Beroende på det politiska klimatet och tidsandan kan vissa 
uppfattningar vara starkare, och mer möjliga att uttrycka i vissa tider. 
Detta kan också sägas gälla forskningen där olika vetenskaps- och 
kunskapssyn leder till olika typer av forskningsfrågor och därmed till 
olika svar.  

Min uppfattning är att det är betydelsefullt att vara medveten 
om de inneboende värderingar som finns i de ord och begrepp som 
vi i många situationer använder slentrianmässigt utan djupare 
reflektion. Det specialpedagogiska kunskapsområdet är stort och 
mångfacetterat och genom en större kunskap kring aktuella teorier 
och diskussioner blir komplexiteten tydligare. Många olika orsaker 
finns till att det kan finnas behov av särskilda stödåtgärder i skolan 
och stödet kan behövas på olika nivåer, både på organisations-, 
grupp- och individnivå. Det spelar faktiskt roll om vi säger elever 
med särskilda behov eller elever i behov av särskilt stöd.  
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Vad gör specialpedagogiken speciell? 
 
Gunvie Möllås 
 
 
 
Syftet med det arbete som resulterat i föreliggande text är att studera 
och kortfattat beskriva något av den diskussion som förs kring 
specialpedagogiska teorier, paradigmskiften och specialpedagogikens 
roll i/för en skola för alla. Det gäller såväl den obligatoriska 
grundskolan som den frivilliga gymnasieskolan, eftersom i stort sett 
alla elever som lämnar grundskolan idag går vidare till gymnasiala 
studier. Poängteras ska dock att följande beskrivning utgör en 
mycket begränsad redogörelse och den gör inte heller anspråk på att 
ge en heltäckande bild av specialpedagogiken, dess historia, teorier 
och praktik. Möjligen kan arbetet ge en fingervisning om den 
komplexitet som kännetecknar specialpedagogiken, inte minst på 
grund av dess kopplingar till olika ideologier, vetenskapliga 
discipliner och traditioner. De frågeställningar som berörs är 
följande: 
 

• Vad är specialpedagogik? 
• Behövs specialpedagogiken? 
• Integrering eller inkludering? 
• Vilken roll spelar specialpedagogiken i gymnasieskolan? 

 
Med litteraturen som utgångspunkt, blir nedanstående text en 
reflektion kring dessa frågeställningar, kopplat till mitt 
avhandlingsarbete som rör villkor och förutsättningar för 
kommunikation, delaktighet och lärande i gymnasieskolan.  
 
 

Vad är specialpedagogik?  
 
Specialpedagogik är inte något enkelt begrepp som kan förklaras 
eller definieras i en enkel formulering. Prefixet ’special’ antyder att 
det handlar om något särskilt utöver den ’vanliga’ pedagogiken och 
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vad är i så fall detta? Man skulle kunna vända på frågan och istället 
försöka ange kännetecken för en ’vanlig pedagogik’ eller 
’normalpedagogik’. Ofta förklaras specialpedagogik med att det är: 
 

... de åtgärder som sätts in där den vanliga pedagogiken inte 
räcker till för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning 
på samma villkor som andra skolbarn (Brodin & Lindstrand, 
2004, s 84). 

 
Som citatet antyder kopplas ofta begreppet direkt till verksamheten, 
det vill säga den praktiska användningen eller organisationen av 
verksamheten. Vernersson (2002) konstaterar att specialpedagogiken 
uteslutande har förknippats med specialundervisning, dess 
organisation och verksamhetsområde, men samtidigt betonar hon att 
”... därmed är inte sagt att den specialundervisning som bedrivits 
alltid varit influerad av specialpedagogik” (s 22). 

Specialpedagogik sammankopplas oftast med barn i behov av 
särskilt stöd, ett begrepp som alltmer diskuteras och uttrycket barn 
med rätt till särskilt stöd kan komma att få en starkare framtoning. I 
det senare fallet handlar det således om barnets rättigheter till 
likvärdig utbildning (Brodin & Lindstrand, 2004; Nilholm, 2003). 
Skillnaderna mellan ett punktuellt och ett relationellt perspektiv 
betonas av von Wright (2001), där det förstnämnda uppmanar till, 
med hänvisning till nu gällande läroplaner, att elevens behov ska 
vara utgångspunkten. Behovet betecknar en brist som ska upptäckas, 
åtgärdas eller tillfredsställas för att ”... jämvikten ska uppnås” (s 15). I 
det relationella perspektivet är behovet beroende av sammanhanget 
och den enskilde elevens behov rör också de andra eleverna. Det 
blir således en gemensam angelägenhet för alla som ingår i gruppen. 
Vidare menar von Wright (med hänvisning till Meads teorier) att 
det handlar om att ge behovet en ny mening. 
 

Att rikta uppmärksamheten är del av en handling, och omfattar 
relationen mellan denna handling och hela självmedvetandet. På 
så sätt föreslår jag att ”rikta sin uppmärksamhet” fångar en aspekt 
av det som punktuellt sett ter sig som beteenden förorsakade av 
specifika behov (von Wright, 2001, s 16). 
 

Thomas och Loxley (2001) framhåller på motsvarande sätt hur 
användandet av begreppet behov har bidragit till att bibehålla 
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exkluderande förhållningssätt inom specialpedagogisk verksamhet, 
genom att behov förstärker kopplingen till en skada eller brist hos 
individen. Det tidigare använda begreppet barn med behov av särskilt 
stöd, innebär i ännu högre grad att bristerna eller svårigheterna läggs 
över på den enskilde individen. Detta hänger i sin tur samman med 
det synsätt som länge dominerat den specialpedagogiska 
verksamheten och som grundats på forskningsresultat främst inom 
det medicinska och det psykologiska vetenskapsområdet.  

Nilholm (2003) gör en uppdelning av specialpedagogiken i två 
områden och syftar då på dels specialpedagogiken som 
verksamhetsområde och dels specialpedagogiken som område för 
forskning. För kunskapsbildning och beskrivning av 
specialpedagogisk verksamhet urskiljer han tre perspektiv; det 
kompensatoriska eller kategoriserande perspektivet, det kritiska perspektivet 
samt dilemmaperspektivet. För att förstå och beskriva olika forsknings- 
och verksamhetsparadigm identifierar Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist (2001) på motsvarande sätt två kontrasterande 
perspektiv; det kategoriserande och det relationella perspektivet. Ahlberg 
(2001) beskriver tre olika inriktningar för att ge en bild av 
specialpedagogisk forskning; ett individinriktat perspektiv, ett 
deltagarperspektiv och ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv. 
Oavsett vilket perspektiv vi väljer att diskutera handlar det i grunden 
om varierande sätt att se på normalitet, avvikelse och olikheter.  

Även om begreppen skiljer sig något åt ger det 
kompensatoriska, kategoriserande eller individinriktade perspektivet 
uttryck för samma förklaringsmodeller. I samtliga fall åsyftas det 
synsätt som haft ett stort inflytande på specialpedagogisk forskning 
och som också har fått stark genomslagskraft i det dagliga arbetet 
sedan en lång tid tillbaka. Något förenklat och kortfattat kan sägas 
att svårigheter förklaras genom att de hänförs till den enskilde 
individen och den specialpedagogiska verksamheten har i stor 
utsträckning influerats av forskning inom medicin och psykologi. 
Detta har i sin tur fått konsekvenser för planering och 
genomförande av åtgärder. Olika behandlingsmetoder har 
presenterats och använts för att anpassa den enskilde eleven till 
skolans verksamhet och krav, det vill säga att göra den avvikande 
eleven mera ’normal’. Detta synsätt har ofta resulterat i olika 
särskiljande lösningar där eleven har segregerats från den reguljära 
undervisningen. Forskningsresultat som enkelt kan överföras till den 
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dagliga praktiken anses alltjämt vara värdefull, men samtidigt 
konserverar de eller bidrar till utvecklingen av en differentierad 
skola, vilket strider mot intentionerna i såväl internationella som 
nationella styrdokument och överenskommelser. 

Det individinriktade eller kategoriserande perspektivet har 
under senare år mötts av en allt starkare kritik. Dess pedagogiska 
användbarhet ifrågasätts och mot detta perspektiv ställs det 
relationella som fokuserar på förutsättningarna för inklusion 
och/eller integrering, sammanhållning och deltagande 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Ett relationellt 
perspektiv eller deltagarperspektiv bygger på demokratiska 
värderingar om likvärdighet, solidaritet och rättvisa. I en 
inkluderande skola är det miljön som ska anpassas till eleverna och 
inte tvärtom (Ahlberg, 2001; Brodin & Lindstrand, 2004).  

Ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv, har sina rötter i 
ett sociokulturellt perspektiv och i den fenomenografiska 
forskningsinriktningen. Forskningsintresset är riktat mot såväl 
kulturella och strukturella villkor i skola och samhälle som mot 
människors upplevelser och erfarande. I ett relationellt perspektiv 
handlar specialpedagogik om att studera och analysera fenomen och 
processer på såväl individ- grupp- organisations- som samhällsnivå 
(Ahlberg, 2001; 2005). I överensstämmelse med Skidmores (2004) 
tankegångar, som refereras till nedan, handlar det om ett 
antireduktionistiskt perspektiv där relationer och samspel mellan 
individ, institution och samhälle studeras. Arbetet strävar inte efter 
att hitta ’felet’ vare sig hos eleven, i ideologin eller i organiserandet 
av verksamheten.  

 
Det handlar således inte om att ge svar på frågor om hur man kan 
anpassa skola eller individ. Istället är det fråga om att skapa 
kunskap om skilda kommunikationsprocesser som pågår i skolan 
och synliggöra variationen i skolors möte med elever i behov av 
särskilt stöd (Ahlberg, 2001, s 21). 

 
Ainscow (1995), Thomas och Loxley (2001) med flera framhåller 
vikten av elevernas delaktighet. Att lyssna till dem som har varit 
eller som anses vara i behov av stöd kan ses som en självklarhet. 
Dessvärre ger forskningsrapporter av olika slag uttryck för att det 
finns elever och föräldrar som inte får särskilt stora möjligheter att 
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göra sin stämma hörd och vars synpunkter inte heller beaktas även 
om de framförs (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

 
 

Specialpedagogik – på gott eller ont? 
 
Inom det specialpedagogiska fältet finns företrädare från olika 
discipliner och det råder meningsskiljaktigheter kring framtagna 
forskningsresultat och de konsekvenser som detta får i 
verksamheten. Varierande synsätt har dominerat under olika 
tidsperioder. Skidmore (2004) talar om tre olika paradigm the psycho-
medical paradigm, the sociological paradigm och the organizational 
paradigm. Det psyko-medicinska perspektivet har sitt fokus på 
individen (mikronivån), det sociologiska fokuserar samhället 
(makronivån) och organisationsperspektivet (meso-nivån) har fokus 
på institutioner. Skidmore lyfter fram såväl styrkor som svagheter i 
dessa perspektiv, men menar att samtliga förklarar ett komplext 
fenomen med hjälp av förenklade orsaksmodeller. Han betecknar 
dem som reduktionistiska.  
 

Learning difficulties are conceptualized as the product of factors 
located within the individual, or society at large, or the school, 
but the possibility of interaction between factors operating at 
different levels of analysis is overlooked (Skidmore, 2004, s 11). 

  
Nilholm (2003) redogör för hur det kompensatoriska eller 
kategoriserande perspektivet starkt ifrågasätts av det kritiska 
perspektivets företrädare som söker urskilja de bakomliggande 
grunder som specialpedagogiken anses vila på. Nilholm lyfter fram 
tre olika sätt, utifrån vilka specialpedagogiken kan kritiseras. 
 

1. specialpedagogiken som del av ett socioekonomiskt och 
strukturellt förtryck av avvikande grupper,   

2. specialpedagogiken som en del av ett språkligt system av 
begrepp och kategorier (diskurser), vilka gynnar olika 
professionella intressen, 

3. sociala institutioner som skapar specialpedagogik för att 
klara av sina egna tillkortakommanden (Nilholm, 2003, s 
53). 
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Nilholm drar här en parallell till det kompensatoriska perspektivet 
och menar att om de sociala faktorer som återges i ovanstående tre 
punkter kan åtgärdas, återfinns samma ”... tankefigur om diagnos-
åtgärd-lösning av problemet som inom det kompensatoriska 
perspektivet” (s 53). Ifrågasättandet av det kritiska perspektivet har 
bidragit till dilemmaperspektivets framväxt. Benämningen grundas 
på att det finns vissa dilemman som inte har några lösningar, men 
som ändå utbildningssystemet ständigt har att hantera. Hit hör 
exempelvis hur skolan förhåller sig till elevers olikheter och hur man 
motiverar olika ställningstaganden till inkluderande/exkluderande 
lösningar för att möta denna mångfald. 

Thomas och Loxley (2001) menar att utöver den kritik som 
riktas mot specialpedagogiken och som handlar om dess 
diskriminerande och förtryckande effekter, måste också det sätt som 
används för att identifiera svårigheter diskuteras. Författarna 
ifrågasätter starkt den teoretisering som skett och hur vetenskapliga 
metoder och teorier används i bedömningar av individer, deras 
lärande och svårigheter. Med så kallade beteendeproblem och 
läsinlärningsproblematiken exemplifierar de vidare hur den 
patologiska synen på individen kommer till uttryck. Kunskap som 
betraktas som objektiv och pålitlig har skapat en falsk legitimitet för 
specialpedagogikens tillväxt och den verksamhet som bedrivs. De 
lyfter fram konsekvenserna av intelligenstest och andra test och 
mätningar som används och hur specialpedagogiken har tryckt 
undan common-sense-kunskap. Pedagoger har därmed förlorat 
tilliten till den egna förmågan och tron på att de kan möta och ta 
hand om alla elever. Vad alla barn behöver är, enligt Thomas och 
Loxley, “… interest, confidence, freedom from worry, a warm and 
patient teacher” (s 26). Expertrollen diskuteras också av Helldin 
(2002) och han framför fyra viktiga slutsatser. Experten får för det 
första inte ”... ’stå över’ det svåra och hårda arbetet på golvet” (s 52). 
Det handlar också om att vara ”... en demokratisk auktoritet” (s 52) 
som kännetecknas av kompetent deltagande. Som tredje punkt 
handlar expertrollen om att inte enbart ”... söka efter effektiva 
metoder eller att lösa tekniska problem för individuella elever i 
undervisningen” (s 53). Till sist betonas att ”... skolan är definitivt i 
första hand till för eleverna” (s 53). 

Vetenskap, myndighetsutövande av experter och skolans 
vardagskontroll hänger samman (Börjesson, 2001), även om de 
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professionella idag eftersträvar en samsyn om problem och hur de 
bör åtgärdas. Detta sker genom samtal med föräldrar och elev, men 
även om tvånget har bytts mot förhandling kvarstår det starka 
expertinflytandet enligt Börjesson och Palmblad (2003).  

 
Människovetenskaperna svävar alltså inte ovanför samhället – 
vetenskaperna är en av aktörerna i den omfattande 
korrigeringspolitik som pågår varje dag i, till exempel, skolans 
värld. Det normala barnet är då det barn som stämmer med sin 
ålder, sitt kön, sitt sammanhang. Så gäller det att barnet 
kvalificerar sig till ”det normala”, vilket inte bara betyder det 
vanliga, utan också det moraliskt önskvärda (Börjesson, 2001, s 
86). 

 
Vad är normalt och vad är avvikande? Vem äger rätt att bedöma vad 
som faller innanför eller utanför gränserna för det normala? Vilka 
svar dessa frågor får beror på hur vi ser på världen och 
mänskligheten. Börjesson (2001) konstaterar att barn inte kan vara 
avvikande i sig själva, utan det är först i relation till gällande normer, 
önskningar och strukturer som avvikelserna framstår. Avvikelserna 
blir sålunda sociala konstruktioner som definieras av ”... the so called 
normal and is highly dependent upon values, policies and 
ideologies” (Persson, 2000, s 130). Därmed blir ideologiska 
ställningstaganden avgörande för hur skolans aktörer ser på 
specialpedagogiska behov. 

 
Varför blir de ideologiska deviser som presenteras i lagar och 
läroplaner och som i många aktningsvärda satser försöker slå 
undan fötterna på den konstruktivistiska maktens spöke bara 
tomma slag i luften? (Helldin, 2002, s 66).    

 
Som svar på frågan hänvisar Helldin till de hierarkiska och 
individualistiska ställningstaganden som kännetecknar det moderna 
samhället. Utan förändringar av dessa förutsättningar, blir 
verksamhet som kämpar för något annat bara en konstgjord andning 
och hit kan då specialpedagogiken räknas i dessa sammanhang. 

Om alla elever ses som en naturlig variation i elevgruppen kan 
specialpedagogiken få en annan betydelse, nämligen att 
vidareutveckla pedagogiken och den kommer därmed också att 
innefatta alla elever (Brodin & Lindstrand, 2004). Stötestenen i detta 
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resonemang blir då den paradox som kommer till uttryck i 
läroplanerna (Utbildningsdepartementet, 1994; 1998). Hänsyn ska 
tas till den enskildes behov och förutsättningar, men samtidigt ställs 
kravet att elevernas kunskaper ska utvärderas och mätas. Vid olika 
tidpunkter, exempelvis efter det femte skolåret, ska elevens 
prestationer bedömas och om eleven inte når upp till målen ska 
stödåtgärder sättas in. Genom de krav som ställs blir eleven 
’avvikare’ och detta blir en konflikt i strävan mot en inkluderande 
skola, där alla förväntas ha rätt att utvecklas i förhållande till sina 
förutsättningar (Brodin & Lindstrand, 2004; Myndigheten för 
skolutveckling, 2005; Persson, 2000).  

På vilket sätt olikheter uppfattas har betydelse för 
förverkligandet av inkluderande miljöer och verksamheter, men 
Thomas och Loxley (2001) betonar att det inte räcker med hur 
pedagoger och akademiker uppfattar olikheter. Specialpedagogiken, 
som den tar sig uttryck i såväl nutid som i historien, är förbunden 
med politiska interventioner och författarna uttrycker det på 
följande sätt: ”Whether we like it or not it is impossible to avoid 
policy. We can ignore it, extend it, subvert it, rewrite it, but not 
escape it” (s 88). 

De betonar vidare det problematiska i att olika strävanden inom 
ramen för en uttalad policy eller viss utbildningspolitik är svåra att 
förena. Samtidigt som det ges uttryck för ett tolerant och 
inkluderande utbildningssystem, läggs tonvikten på individualism 
och den fria marknaden. Ökad valfrihet och konkurrens mellan 
skolor kan få konsekvenser som verkar i riktning mot exklusion 
(Thomas & Loxley, 2001). Helldin (2002) menar att skolans 
kännemärke på 1990-talet består i ”... förskjutningen av betoning 
från en solidarisk teori till en mer individualistisk” (s 18) som ett 
resultat av de nyliberalistiska vindarna. Riskerna med en ökad 
individualism diskuteras också av Helldin, i ett sammanhang som 
handlar om organiseringen av det pedagogiska arbetet.   
 
 

Integrering eller inkludering? 
 
Begreppen integrering och inkludering används ibland synonymt, 
men vari består egentligen skillnaden? En återkommande 
utgångspunkt är att förutsättningarna för att kunna bli integrerad är 
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att man först har varit segregerad eller avskild. Det talas om olika 
typer av integrering; individual-, grupp-, lokalintegrering eller 
funktionell integrering (Brodin & Lindstrand, 2004). I Sverige har 
elever med funktionshinder i stor utsträckning integrerats i den 
reguljära skolan och antalet specialskolor har minskat. Brodin och 
Lindstrand menar att vi successivt har tagit steget från ett differentie-
ringsperspektiv till ett integreringsperspektiv. Integreringen 
motiveras av att den elev som tidigare varit avskild i någon 
bemärkelse, får möjlighet att känna tillhörighet och bli involverad i 
gemenskapen med andra och dessutom är det berikande för alla 
elever att möta olikheter. Persson (2000) uppmanar dock till 
vaksamhet vad gäller de goda intentionernas bakomliggande orsaker. 
I perioder av ekonomiska nedskärningar (som i hög utsträckning 
påbörjades under 90-talet) minskar kostnaderna vid en integration, 
om inte eleven samtidigt får fortsatt stöd i den reguljära 
undervisningen. Som en följd av ökad decentralisering finns också 
en risk att föräldrars möjlighet att välja skola för sina barn begränsas. 
Ett skolområde eller kommun kan välja att utrusta eller organisera en 
skola som sedan förväntas ta emot elever med exempelvis ett visst 
funktionshinder och en sådan utveckling kan istället leda till en ökad 
segregation. Omvänt visar Riddel (2000) på de underliggande 
spänningar mellan individualism och kollektivism som kommer till 
uttryck till följd av föräldrars möjlighet att välja skolor för sina barn. 
Genom att föräldrar till exempel väljer en specialskola, reduceras de 
ekonomiska möjligheterna för den reguljära skolan att organisera 
undervisningen på ett sätt som gagnar övriga elever.  

Den svenska skolan vilar på en demokratisk värdegrund, som 
innebär att alla elever ska tillförsäkras en likvärdig utbildning, social 
rättvisa och möjligheter till ett demokratiskt deltagande. Den 
enskilde eleven har rätt att delta på sina egna villkor och genom 
detta finns grunden för en inkluderande skola, en skola för alla. Inom 
specialpedagogisk forskning och verksamhet får detta stöd i det som 
ovan har beskrivits som ett deltagarperspektiv eller relationellt 
perspektiv. De specialpedagogiska uppgifterna blir därmed en 
angelägenhet för alla som möter eleverna i det dagliga arbetet 
(Ahlberg, 2001; Haug, 1998; Persson, 2000).   

För närvarande pågår införandet av individuella utvecklings-
planer inom den obligatoriska grundskolan och genom den ska 
eleven garanteras en individuellt anpassad undervisning, utifrån sina 
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förutsättningar och behov. Konsekvenserna av en alltför stark 
fokusering på begreppet individuell har alltmer upp-märksammats 
(Persson, 2001). De arbetssätt som i stor utsträckning har kommit att 
dominera undervisningen i svenska skolor ifrågasätts, inte minst för 
de elever som anses vara i behov av stöd. En stor del av 
undervisningstiden används till enskilt arbete, vilket medför att tiden 
för samtal och lärande som sker i interaktion med andra blir 
begränsad. I ett inkluderande förhållningssätt är variation i 
undervisning och arbetssätt en grundförutsättning för elevens 
lärande (Vernersson, 2002). Vernersson ställer frågan: ”Vart tog det 
pedagogiska samtalet vägen?” (s 35). Hon ger också exempel på hur 
elever med auditiv inlärningsstil kommer tillkorta i arbetssätt som 
grundas på individuellt läsande och skrivande. 

’Eget arbete’ kan betraktas som individualisering och får 
därigenom stöd i läroplanerna. Frågan blir då om detta i realiteten 
innebär en individualisering som utgår från elevens förutsättningar 
eller om det handlar om att eleverna hålls sysselsatta och kanske 
dessutom med i stort sett samma innehåll. Resultatet av olika studier 
visar att elever som har svårigheter i skolarbetet arbetar med isolerad 
färdighetsträning i högre grad än andra (Persson, 2001). 
Specialläraren arbetar ofta med en liten grupp elever och syftet är 
inte sällan att eleven ska ”... komma i kapp de andra” (s 124). 
Redan 1995 uppmärksammade Ainscow bristen på samarbete under 
större delen av elevernas dagliga skolarbete och inte minst hur det 
individuella arbetet kom att dominera i det specialpedagogiska 
arbetet. Detta förklaras med det starka inflytandet som 
individperspektivet har haft inom det specialpedagogiska fältet. 
Samarbete med andra elever, möjlighet till diskussion och 
interaktion har stor betydelse för elever som har svårigheter i 
skolarbetet (Ainscow, 1995; Persson, 2001).  
 
 
Vad innebär då begreppet inklusion? 
Kortfattat förklaras ofta begreppet inklusion/inkludering med ’att 
delta i en helhet’. Genom att hänvisa till de diskurser som 
kännetecknar integration och inklusion visar Corbett and Slee 
(2000) på skillnaden mellan dessa. De professionellas röster 
dominerar i den traditionella specialundervisningen och de individer 
som av olika skäl befinner sig i svårigheter blir objekt, som andra 



 43

talar om och anser sig kunna och känna. Haug (1998) uttrycker 
detta som segregerande integrering, vilket ligger i linje med det 
kompenserande eller kategoriska perspektivet, som i sin tur tar sin 
utgångspunkt i positivistiska tankegångar. Den andra riktningen 
formuleras som inkluderande integrering, vilken medför att skillnaderna 
mellan specialundervisning och undervisning upphävs och den 
specialpedagogiska professionaliseringen avtar. 
 

Within an inclusive education dialogue there is a plurality of 
voices devoid of existing hierarchies of status and privilege. 
People themselves are enfranchised to suggest their preferences 
for a level of participation in education that contributes to 
improving their quality of life (Corbett & Slee, 2000, s 135). 

 
Vad behövs då för att nå inklusion i dess verkliga betydelse? 
Ainscow förespåkar aktionsforskning kopplad till förändringar och 
reformarbete (1995; 2000). Med utgångspunkt i analysen av tre 
olika forskningsprojekt presenterar han sex faktorer som han och 
hans kollegor har funnit betydelsefulla i verksamheter som utvecklas 
mot ett inkluderande förhållningssätt. Det handlar om leadership, 
involvement, planning, co-ordination, enquiry and reflection samt staff 
development. Ledarskapet anses viktigt för att klargöra en tydlig vision 
och hur utvecklingen ska ske i riktning mot densamma. Ledarskapet 
handlar också om att på bästa sätt använda och kombinera 
personalens kompetenser och erfarenheter. Att bidra till ett 
problemlösande klimat, att nå konsensus utan att för den skull ge 
avkall på möjligheterna till kritiskt tänkande samt att sprida 
ledarfunktionerna bland personalen är ytterligare aspekter som lyfts 
fram som väsentliga. I nästa punkt lyfter Ainscow (1995) fram vikten 
av att skapa positiva relationer och involvera eleverna, föräldrarna 
och andra som kan bidra till att ett stödjande och öppet klimat 
skapas. Elever och föräldrar utgör nyckelfigurerna. Elevernas 
delaktighet under lektionerna påverkas av lärarnas organisering av 
arbetet i klassrummet och hur lektionerna planeras. Planeringen är 
lika viktig som resultatet, det vill säga planerna blir i själva verket 
snarare en biprodukt. Det är viktigt att de överensstämmer med 
långsiktiga mål och visioner, samt att de kan utvärderas och 
revideras kontinuerligt. Samordning av olika grupper (som också 
kan ha skilda värderingar och tankar om verksamhetens syfte) är 
ytterligare en de faktorer som Ainscow lyfter fram. Det gäller bland 
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annat att utveckla effektiva metoder för kommunikation och 
samverkan i arbetet. Genom att personalen uppmuntras att samla 
data och information, analysera, granska verksamhetens utveckling, 
vilka effekter förändringar har lett till och så vidare, kommer 
personalen att bättre tillvarata möjligheterna och lättare övervinna 
svårigheter. I klassrumssituationen betonas vikten av lärarnas 
möjligheter att observera varandra och tillsammans reflektera över 
arbetet. Till sist framförs behovet av en väl genomtänkt policy för 
personalens kompetensutveckling.  

Ainscow (1995) betonar att hans argument ytterligare måste 
prövas och undersökas, men hans teori är att strukturella 
förändringar (som beskrivits ovan) har effekt på hur lärare uppfattar 
sig själva och sitt arbete och att de därmed också ser förbättringar 
och utveckling av verksamheten som sitt professionella ansvar. 
Därigenom skulle elever, som idag anses vara i behov av särskilt 
stöd, kunna utgöra en resurs för att visa på förändringar som blir till 
gagn för alla elever i klassrummet. 
 

If this is the case (and I repeat that much of this is at present 
highly speculative), it might be argued that the children referred 
to as having special needs are the hidden voices that could inform 
and guide improvement activities in the future. In this way my 
central argument can be turned on its head: instead of responding 
to special needs through school improvement, we might argue 
for school improvement through special needs (Ainscow, 1995, s 
75). 

 
Vikten av en samstämmig policy och ledarskapets roll lyfts också 
fram av Persson (2000). Skolledarnas stöd till specialpedagoger har 
stor betydelse för att de ska kunna arbeta förebyggande och att det 
inte enbart sker en fokusering på eleverna utan också på personalen, 
den omgivande miljön och undervisningen. Han menar vidare att 
om vi verkligen anser att klassrummet är den bästa platsen för alla 
barn, krävs det att specialpedagogernas roll måste förändras och att 
alla pedagoger ska kunna medverka till de förändringar och 
anpassningar som krävs.  

 
I assert that the kind of competence required is characterised by 
being a generalist rather than a specialist. This then means that all 
teachers should have the ability to understand, analyse and 
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contribute to changes in teaching situations, classroom, school 
organisation and so forth. Even if this might be a heavy demand 
and sometimes perhaps fraught with conflict, this seems to be the 
only way forward if our aim is real inclusion (Persson, 2000, s 
132). 

 
Den kritik som riktas mot inklusion och dess företrädare handlar 
ofta om att den är retorisk, utopisk och ideologisk. Trots detta 
menar Thomas och Loxley (2001) att den måste försvaras, eftersom 
inklusion kännetecknas av tolerans, pluralism och likvärdighet. 
Dessutom vill de undkomma alternativet som innebär ett system där 
olika problem ska mötas av olika former av specialiserad, obestridbar 
pedagogik. Som tidigare nämnts uttrycker de en viss tveksamhet till 
huruvida inklusion kan nås enbart genom politiska strävanden, men 
däremot slår de fast att ”... progress toward inclusion can emerge 
from many and various changes at local and school level” (s 101). 
 
 

Vilken roll har/får specialpedagogiken i 
gymnasieskolan? 
 
Gymnasieskolan har förändrats och är alltjämt stadd i förändring. 
Eftersom i stort sett alla grundskolans elever (drygt 98%) går vidare 
till gymnasiala studier leder detta till att verksamheten ställs inför nya 
och delvis annorlunda krav. Alla elever ska ha rätt till utbildning och 
den ska vara likvärdig i hela landet. Kravet på anpassning till varje 
elevs förutsättningar och behov uttrycks lika tydligt som i den 
obligatoriska skolans styrdokument (Utbildningsdepartementet, 
1994; 1998). Var fjärde elev i gymnasieskolan avslutar sina studier 
utan att ha fått ett slutbetyg. Slutbetyget säger dock inte så mycket 
om måluppfyllelsen för elever och skolor, eftersom de ingående 
kursbetygen kan vara ’icke godkänd’ (Skolverket, 2004a). För att 
eleven ska ha en grundläggande högskolebehörighet krävs att 
han/hon är godkänd på minst 90% av sina gymnasiepoäng. De 
elever som avbryter sina gymnasiestudier har sämre utsikter att 
lyckas på arbetsmarknaden och är därmed överrepresenterade i 
arbetslöshetsstatistiken (Arbetsmarknadsstyrelsen, 2003). Det påpekas 
att handikappet av avbrutna studier i många fall är livslångt och att 
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invandrare, elever med arbetarbakgrund och barn till ensamföräldrar 
drabbas i större utsträckning än andra grupper. 

Gymnasieskolan har således en stor och utmanande uppgift och 
det finns en rad hinder att forcera för att nå målet att vara en skola 
som inkluderar alla. Det gäller att komma till rätta med den sociala 
och könsmässiga snedrekryteringen och i gymnasiekommitténs 
betänkande (SOU 2002:120) lyfts också behovet av att 
gymnasieskolan präglas av ett inkluderande synsätt och flexibilitet 
för att kunna möta ungdomar med funktionsnedsättningar. Vidare 
slås fast att skolans kompensatoriska uppdrag i större utsträckning 
måste uppmärksammas, diskuteras och ges utrymme och resurser i 
den framtida gymnasieskolan. Utbildningsinspektionen 2003 
konstaterar att det finns en stor variation i stödåtgärder mellan skolor 
och mellan program (Skolverket, 2004b). Oftast ges stöd i 
kärnämnena (svenska, engelska och matematik) på bekostnad av 
andra ämnen. Detta kan i förlängningen leda till att eleverna inte får 
ett slutbetyg från gymnasieskolan, eftersom tid har tagits från andra 
kurser som därmed inte har kunnat betygsättas. 

Den tidigare diskuterade valfriheten och individualismen 
missgynnar de socio-ekonomiskt svaga enligt Hultqvist (2001), som 
gjort en studie av det individuella programmet. En svag styrning och 
lärarroll, där den enskilde eleven förväntas att självständigt ta ansvar 
för sitt lärande leder till svårigheter för vissa elever. De kan inte 
tillgodogöra sig en sådan pedagogik som bygger på exempelvis 
problembaserat lärande. I detta sammanhang uttrycker också Helldin 
(2002) följande: 
 

För att en individualistisk skolteori ska vara demokratisk på 
allanivån, krävs således en mycket tydlig kompensation för de 
grupper av elever där valsystemet inte motsvaras av en 
motivationell uppbackning från samhälle, skola och familj. Så 
länge detta inte är förhanden kan den individualistiska teorins 
frihetsideal bara gynna vissa elevgrupper som redan tidigare 
kommer från familjer med gynnande positioner (s 102). 

 
Han efterlyser också forskning kring ”... utseende, innehåll och 
fokus för de förändringsprocesser som är nödvändiga” (s 107). Här 
konstaterar han vidare att det visat sig vara svårt att bryta 
traditionella arbetssätt och få till stånd en utveckling mot 
specialpedagogers tänkta roll som samordnare av förändrings-
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processer. Han riktar uppmärksamheten mot frågan om 
specialundervisningens betydelse i grundskolan och betonar att en 
eventuell utvidgning av specialpedagogisk verksamhet till gymnasiet 
kräver att man utnyttjar den kunskap och erfarenhet man har av den 
specialpedagogiska historien.  Specialpedagogikens betydelse för 
elevens självkänsla utgör en kärnpunkt och han påtalar vikten av att 
det för utslagna grupper finns företrädare som också har ett 
’bevakningsansvar’. Som ett led i detta blir initieringen och 
drivandet av kvalificerade samtal en viktig specialpedagogisk 
verksamhetsdel. Då utvecklingen går mot en ökad differentiering i 
ett individualistiskt marknadssystem behövs såväl informella som 
formella mötesplatser där dialoger mellan människor, mellan olika 
yrkesgrupper och mellan institutioner kan komma till stånd. En 
sådan offentlig dialog måste också beröra skolsvårigheter, enligt 
Helldin (2002). 
 
 

Några avslutande tankar  
 
Det specialpedagogiska fältet utgör ett komplext område och därför 
kan inte enkla förklaringsmodeller användas. Det som gör 
specialpedagogiken ’speciell’ och som också rättfärdigar dess 
existens, är enligt min uppfattning just dess mångsidighet och 
komplexitet. Då fenomen eller processer studeras utifrån 
specialpedagogiska perspektiv, måste hänsyn tas till skilda aspekter 
inom och mellan olika nivåer på en och samma gång. 
Specialpedagogik är inte enbart teori och praktik, utan också 
ideologi och politik. Detta gör den till ett kontroversiellt ämne där 
meningsskiljaktigheter uppstår och företrädare för olika intressen 
och perspektiv konfronteras.  

Specialpedagogiska frågor och åtgärder diskuteras i det dagliga 
arbetet, men enligt min egen erfarenhet från det dagliga arbetet, 
intar samtalet om bakomliggande teorier och ideologier oftast en 
starkt tillbakaskjuten plats. Skolans olika aktörer bär sin egen bild av 
vad specialpedagogik är och därmed har de också mycket olika 
förväntningar på varandra som personal, men också olika åsikter om 
hur verksamheten bör utformas. Härigenom uppstår krockar mellan 
olika aktörer och kommunikationen inom och mellan olika 
hierarkiska nivåer haltar genom att man inte talar samma språk till 
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följd av olika ideologiska utgångspunkter. Det gäller till exempel 
kommunikationen mellan pedagoger, mellan pedagoger och 
elevvårdspersonal/skolledning, mellan skolledare och tjänstemän/ 
beslutsfattare. Detta får i sin tur konsekvenser för hur stöd till elever 
kommer att förhandlas fram och om åtgärderna får en inkluderande 
eller exkluderande karaktär. Vilket synsätt som kommer att 
dominera i en viss kontext blir således beroende av vilka företrädare 
som deltar, vilka maktstrukturer som gör sig gällande och vilka 
aktörer som får tolkningsföreträde. Den mest brännande frågan blir 
då vilken roll den enskilde eleven kommer att få och i vilken 
utsträckning han/hon görs delaktig. 
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Dilemmat med ”en skola för alla” 
 

Ann Simmeborn-Fleischer 
 
 
 
En skola för alla är ett ämne som alltid är aktuellt. På konferenser, i 
forskningssammanhang, i skolors personalrum, under föreläsningar 
och seminarier för blivande lärare diskuteras detta ämne. Flera 
blivande lärare har funderat på att läsa mer specialpedagogik för att 
kunna möta alla elever. Utifrån dessa tankar har jag själv funderat på 
ämnet och kan se det från ett annat perspektiv, ett perspektiv där 
bemötande måste bli ett honnörsord och vara tätt sammankopplat 
med formuleringen en skola för alla.  

I texten nedan kommer jag att beskriva och föra samman olika 
vetanden inom det specialpedagogiska fältet. Fokus ligger på ämnet 
en skola för alla och belyser frågor runt inkludering och exkludering 
samt hur dessa processer påverkar elever med Asperger syndrom 
(AS).  

 

Definition av specialpedagogik 
 
Specialpedagogik är en pedagogik där den vanliga pedagogiken 
inte anses räcka till och är således intimt förknippad med de 
skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den vanliga 
undervisningen (Nilholm, 2003, s.10).  

 
Det finns många tankar och perspektiv på vad specialpedagogik är 
och hur skolan skall kunna bli en skola för alla. Haug anser att 
grundläggande kunskaper om specialpedagogik är nödvändig för att 
alla lärare skall kunna utveckla en mer inkluderande skola (i Brodin 
& Lindstrand, 2004; Emanuelsson, 2000). Elever i svårigheter 
kommer först då att bli en naturlig variation i skolan och ansvaret 
för misslyckanden ligger inte på den enskilda eleven, utan på skolans 
arbetssätt. Problematiken överförs på skolsystemet helt och hållet.  
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I en rapport som Skolverkets publicerat skriver Haug (1998) att 
skolan och samhället måste bli bättre på att fördela skolans resurser så 
att varje elev får stöd och resurser efter vars och ens förmåga och 
behov. Han anser vidare att alla som arbetar med barn och 
ungdomar behöver grundläggande kunskap om specialpedagogik för 
att arbetet med att utveckla en mer inkluderande skola skall kunna 
bli verklighet.  

Wilson (2002) anser att specialpedagogiken verkar för att elever 
som är i behov av stöd hamnar utanför den ”normala” läroplanen. 
Det blir den enskilda eleven som är problemet och därmed behöver 
skolans arbetssätt inte ändras. Istället är det eleven som faller utanför 
systemet. Wilson vill ha en förändring i våra sätt att använda 
begrepp och han vill även vända de negativa orden, elever i behov av, 
till mer positiva ord som till exempel elevers rättigheter. Vidare för han 
en diskussion om var problematiken finns. Om den inte finns i 
skolans arbetssätt och inte hos eleven kan man fråga sig om det är så 
att vår lärarkår inte har tillräcklig kompetens för att möta alla elever 
i en skola för alla. 

Skrtic har en politisk syn på skolan och beskriver 
specialpedagogiken som irrationell och menar att skolan måste 
arbeta mot mål som skall leda fram till demokrati och deltagande i 
skolan. Diagnostisering ser han som något positivt för skolsystemet, 
och som något negativt för eleverna. Om elever blir diagnostiserade 
behöver inte skolan förändrar sitt arbetssätt, utan elever kan bli 
exkluderade istället (i Brodin & Lindstrand, 2004). 

Nilholm (2003) funderar på om det kan vara så att 
specialpedagoger, för att skydda sitt eget varande, stämplar elever 
som avvikare för att bibehålla sitt eget arbetsområde. Avvikande 
elever är de som är i behov av särskilt stöd, ett stöd som i sin tur 
specialpedagogen kan ge (i Brodin & Lindstrand, 2004; Nilholm, 
2003). Emanuelsson talar om vikten av en skola för alla och betonar 
att vi måste ta vara på mångfald och olikheter och se dessa som en 
resurs i skolan (i Brodin & Lindstrand, 2004). Han talar om 
normalitet och avvikelser och visar på att det ligger starka 
värderingar bakom dessa ord. Normalitet ses som något önskvärt 
och värdefullt, och avvikelser som något man inte vill ha och som 
inte heller är värt speciellt mycket. Oliver (1992) menar att 
funktionsnedsättningar är en social konstruktion och anser att 
specialpedagogiken segregerar elever med funktionshinder, och att 
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det i dag inte finns en skola för alla. Ordet special i sig ger en signal 
om att vi bygger vår syn på skolan utifrån den traditionella synen på 
normalitet. I boken Barn med behov av särskilt stöd skriver Asmervik 
att skolan betonar det avvikande hos elever och ger inte den 
enskilda eleven en möjlighet att visa sina resurser och möjligheter 
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). En balans mellan elevers 
svårigheter och möjligheter skulle ge rätt stöd så att elevens 
utveckling blir positiv. 

Vernersson (2002) vill att vi skall notera att det har skett en 
ökning av elever i behov av särskilt stöd. Idag diagnostiserar vi barn 
mer än tidigare och vi utpekar på så sätt varje enskild individ 
tydligare. Skolan borde istället sätta in stöd tidigare så att elever inte 
blir utpekade och segregerade från den vanliga klassen, menar 
Vernersson. Olin Lauritzen beskriver hur vårt liv från första 
andetaget blir relaterat till det normala (i Brodin & Lindstrand, 
2004). Vi mäts och vägs och bedöms utifrån en normalkurva, som 
följer oss genom hela skoltiden. Under hela vår uppväxt relaterar 
skolhälsopersonal till vår normala utveckling.  

Brodin och Lindstrand (2004) menar att normalitet och 
avvikelse kan beskrivas på följande sätt: ”Det normala är variationer 
och att olikheter är utvecklande och väsentligheter att värna om” (s. 
89). Författarna för ett resonemang runt frågan om vilka elever det 
är som är i behov av specialpedagogiska insatser. Elever med 
funktionshinder är en grupp som vi lätt kan urskilja och som helt 
naturligt blir elever i behov av särskilt stöd. Men det finns grupper 
som av andra skäl är i behov av särskilt stöd, grupper som inte är lika 
synliggjorda: 

 
[…] till exempel barn med sociala eller emotionella störningar. 
Det tycks som om barn med olika bokstavsdiagnoser (t.ex. 
DAMP, ADD, ADHD) ökar i den allmänna skolan och alltfler 
barn behöver av olika skäl hjälp (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 
90). 
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Tre olika perspektiv på specialpedagogik 
 
Enlig Nilholm (2003) finns det tre olika perspektiv och diskurser 
inom det specialpedagogiska fältet: det kompensatoriska, det kritiska 
och dilemma perspektivet. Dessa perspektiv utgår från olika 
teoretiska synsätt och ser specialpedagogiken som en 
tvärvetenskaplig disciplin. Det flesta svenskar som forskar inom det 
specialpedagogiska fältet använder sig av dessa begrepp eller av 
närliggande sådana. 
 

Det kompensatoriska perspektivet 
Enligt Nilholm (2003) är det kompensatoriska perspektivet det mest 
dominerande synsättet inom den specialpedagogiska forskningen. 
Inom detta forskningsfält ses och lokaliseras det problematiska till 
individen, i termen av vad som behöver kompenseras. 
 

[…] risken för att stora grupper av barn kommer att definieras 
som avvikande p.g.a. diagnostiseringens osäkra karaktär, att barn 
ensidigt beskrivs som bristfälliga, samt problemet med att 
anknytningen av pedagogiska implikationer till grundläggande 
pedagogiska frågor i hög grad saknas (Nilholm, 2003, s.84). 

 

Gillberg och Peeters (2002), Wing (1996), Attwood (1998) och 
Mandre (1999; 2002) är några forskare som söker förklaring till 
barns problematik, störningar och avvikelser utifrån neurologiska 
eller psykologiska problemområden, och då speciellt gällande 
Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och AS. Forskare inom 
det kompensatoriska perspektiv har oftast en bakgrund inom det 
medicinska eller psykologiska fältet där diagnoser är av central vikt. 
Inom detta fält arbetar forskare och pedagoger för att identifiera 
problemgrupper, söka efter en psykologisk eller neurologisk 
förklaring till problematiken, och att utveckla metoder som kan 
kompensera bristerna. Brist är ett centralt ord i det kompensatoriska 
perspektivet.  
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Det kritiska perspektivet 
Nilholm (2003) anser att det kritiska perspektivet är ideologkritiskt 
inriktat och att man inom detta fält ifrågasätter grunderna för 
specialpedagogiken. De faktorer som forskare inriktar sig på inom 
detta perspektiv är professionella diskurser och intressen, skolans 
misslyckande, strukturella och socioekonomiska förtryck. 
 

Framför allt handlar kritiken om att man inom det kritiska 
perspektivet gör anspråk på att man kan lösa det dilemmat som 
konstitueras av att moderna utbildningssystem har att hantera 
elevers olikheter (Nilholm, 2003, s.84). 

 
Inom detta fält anser forskare såsom Skrtic (1995), Goffman (1963), 
Oliver (1992) och Haug (1998) att man inte kan lokalisera problem 
till den enskilda individen. Dessa forskare anser att en skola för alla 
med total inkludering, skapad genom specialpedagogiska insatser, 
paradoxalt nog bidrar till att marginalisera och peka ut barn. En 
skola för alla skulle istället ta utgångspunkt i att organisera 
verksamheten utifrån en mångfald, och då skulle inte längre 
specialpedagogiken vara nödvändig. Specialpedagogiken ses som en 
del av det sociala systemet som skapar grupper som förtrycks 
socioekonomiskt och kulturellt och som kommer att få det svårt att 
hävda sig på arbetsmarkanden.  
 

Dilemma perspektivet 
Forskningsmässigt förespråkar man inom dilemma perspektivet en 
kritisk granskning av skolor som siktar på att öka graden av 
inkludering (Nilholm, 2003, s.84). 

 
Några exempel på de som forskar utifrån dilemma perspektivet är 
Clarks, Dysons och Millwards (1998), Atterström och Persson 
(2000) och Kärfve (2001), och dessa forskare anser att en diagnos 
inte skall vara ett nödvändigt villkor för att elever skall få stöd i sitt 
skolarbete. Det bör ske andra avgränsningar där diagnoser blir 
relativa, vilket gör att en elev kan få stödåtgärder utifrån sitt behov 
istället. Ytterligare en aspekt är dilemmat mellan individ och 
kategorisering av problematik, avvikelser och normalitet. Ger en 
diagnos bättre vägledning rörande individens behov av pedagogiska 
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stödåtgärder? Inom dilemma perspektivet framhålls att olikheter är 
viktigt och skall ses som en resurs. Eleven ses i termer av olikhet 
snarare än som någon med brister. På den politiska agendan är 
inkludering av stor vikt samtidigt som lagstiftningen tillåter särskola, 
specialskola och enskild undervisning. Frågan är om det är miljön 
som skall förändras för barns olikheter eller om barnet skall 
kompenseras på annat sätt, genom individuellt stöd eller gruppstöd. 
 

Perspektivens konsekvenser för elever med Asperger 
syndrom 
För mig är det viktigt att fundera på innebörden och utfallet av en 
skola för alla. En av frågeställningarna i min avhandling är: Vilka 
drivkrafter, inre och yttre, har studenter med AS? Elever med AS är 
en grupp som är i behov av särskilt stöd och hur har en skola för 
alla påverkat deras skoltid är något som jag funderar över. Hur har 
våra svårigheter i den svenska skolan påverkat dessa elever, för 
denna grupp av elever har oftast behov av enskildhet, en ostörd 
miljö och ett mindre antal personer runt omkring dem. Är då 
integrering alltid av godo eller är kanske exkludering ett bättre 
alternativ, och hur påverkas elevers skoltid av inkludering och 
exkludering i praktiken?  

I ett temanummer om Elever i behov av särskilt stöd utgiven av 
Skolverket (1998) står det följande:  

 
Handikappombudsmannen (HO) har i en regeringsrapport 
(1998) påpekat att skolan är skyldig att ge stöd till alla elever som 
har svårigheter i skolarbetet och måste utreda barnets behov för 
att kunna ge rätt stöd. Ett barn som är i behov av särskilt stöd har 
alltså rätt att bli utrett av både skola och sjukvård. Barnet riskerar 
att hamna mellan stolarna då det föreligger oklarheter om 
ansvaret i denna dubbla ansvarsfördelning. HO poängterar att 
okunskap kan leda till felaktiga beslut och orättvis behandling och 
menar vidare att kunskaperna måste öka om olika 
funktionsnedsättningar, vilka konsekvenser de kan föra med sig 
och hur de kan kompenseras. Alla personer som möter barn med 
funktionsnedsättning i skolan måste ha kunskap eftersom 
bristande kunskap är en vanlig orsak till elever med 
funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till (s. 2 ). 
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Integrering 
 
I Brodin och Lindstrand (2004) lyfts fyra olika former av integrering 
fram: 
 

• individualintegrering 
• gruppintegrering 
• lokalintegrering  
• funktionell integrering 

 
Elever med funktionshinder blir ibland placerade i en reguljär klass 
tillsammans med elever utan funktionshinder och detta kallas 
individualintegrering. Det finns då endast en elev med funktionshinder 
i varje klass (Brodin & Lindstrand, 2004). Föräldrar har idag 
möjlighet att själva bestämma om deras barn skall gå i den reguljära 
skolan eller om deras barn skall gå i särskola. Enligt Brodin och 
Lindstrand (2004) är det endast cirka 15 procent av alla föräldrar till 
barn med begåvningshandikapp som väljer individualiserad 
skolgång, och som därmed utnyttjar möjligheten att påverka valet av 
skola. Resterande 85 procent låter istället experter göra detta val. 
Många föräldrar är troligtvis inte medvetna om att de har en 
möjlighet och rättighet att väja och att de kan, om de väljer den 
reguljära skolan, ställa krav på att få tillgång till en resursperson eller 
en assistent till sitt barn. 

Gruppintegrering innebär att flera elever med funktionshinder 
placeras tillsammans i en reguljär klass. De elever som har ett 
funktionshinder behöver inte ha något gemensamt mer än just att de 
är funktionshindrade. Det är därmed inte en självklarhet att dessa 
elever har gemensamma stödbehov, och det blir olika lösningar för 
varje funktionshindrad elev. Vinsten, som framhålls speciellt inom 
den formen av integrering, kan vara att varje elev kan få en god 
självkänsla om läraren lyckas åskådliggöra varje barns specifika 
kompetens. Läraren spelar en stor roll i denna integrationsform och 
måste arbeta aktivt för en integrering av de elever som har ett 
funktionshinder (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Den tredje formen av integrering är lokalintegrering, innebär att 
en särklass placeras i den reguljära skolan. Särskoleklassen finns på 
den reguljära skolan, men har sina egna lärare och sitt eget klassrum. 
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De har fysiskt samma skola, samma skolgård och oftast samma 
matsal, men oftast har de inga gemensamma aktiviteter. Elever från 
särklass och elever från annan klass har oftast inga gemensamma 
beröringspunkter annat än att det lokalmässigt finns inom samma 
skola (Brodin & Lindstrand, 2004). De elever som går i särklass kan 
se detta som ett försök till en homogenisering, där man underkastar 
varje elev samma grundläggande mål, men genom olika uppdelning 
i det fysiska rummet och genom en förändrad undervisningsmetod. 
Så genom denna form av integrering görs ett försök till att 
normalisera de elever som kan betraktas som avvikande från de 
rådande normerna som finns i samhället. En avskiljning ger en signal 
om att det finns skillnader mellan de individer som går i särklass och 
de som går i en normal klass (Hermann, 2004; Helldin, 2002).  

Även om inte ordet normal uttrycks i det dagliga språket, menar 
Foucault (Herman, 2004; Lindgren, 1995) att finns det särklass så 
måste det finnas en klass som är normal. Det innebär då att ordet sär 
ger en direkt hänvisning till att det skiljer sig från något, och vi 
utgår alltid från den norm som vi i samhället betecknar som normal. 
Foucault ställer sig frågan om hur den sociala ordningen är möjlig i 
det moderna samhället (Herman, 2004), och ur en skola för alla-
perspektiv är denna form av integrering ett svar på frågan. Genom 
att både exkludera och inkludera i samma ögonblick bibehåller vi 
den sociala ordning i egenskap av den rådande norm som gäller i 
vårt samhälle. Foucault frågar: 

 
[…] hur ett samhälle hålls ihop, var individerna har gjorts fria, var 
de gamla banden har löst upp? Hur skapar det ordning, stabilitet 
och välfärd när individerna har fått sin frihet. Här skjuter 
Foucault effektivt franska revolutionens gloria på sned och svarar: 
upplysningstiden som uppfann friheten har också uppfunnit sätt 
att reglera den på (från Foucaults bok Övervakning och straff i 
Hermann, 2004 s.87 - 88). 

 
Med formen funktionell integrering avses en integrering där särskola 
och reguljärskola delar vissa aktiviteter såsom musik, idrott, 
studiedagar och utflykter. Det tar hänsyn till varje elevs förmåga att 
kunna delta i aktiviteten. Sociologen Martin Söder studerade under 
slutet av 70-talet särskolans integrering och gjorde nya indelningar: 
Fysisk-, funktionell-, social- och samhällig integrering. Den sociala 
integreringen jämställde han med den funktionella, och han såg att 
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det fanns vinster med denna form av integrering. Organiserade 
möten, kontakter och aktiviteter i gemensamma utrymmen leder 
fram till ett ökat samförstånd och kommunikation mellan alla 
aktörer (Brodin & Lindstrand, 2004). 

Inom formen funktionell integrering (Brodin & Lindstrand, 
2004) så menar Söder att om skolan arbetar efter den modell som 
han skapat, skulle elever i behov av särskilt stöd få en total 
integrering i skolan, alla elever skulle bli inkluderade i en skola för 
alla. Men som Brodin och Lindstrand (2004) uttrycker det: 

 
Vi säger att vi strävar mot inklusion, men gör vi verkligen det? Vi 
sorterar ut barn […] till dyslexiklasser, autismklasser, ADHD-
klasser eller särskola på olika grunder (s. 75). 

 

Särskiljande och urskiljande  
 
Vi särskiljer nästan mer idag än för tio år sedan. Det är inte bara 
elever i behov av särskilt stöd som särskiljs och urskiljs, utan en ny 
typ av urskiljning har påbörjats av de elever som har en mycket hög 
begåvning. Vi har fått ett elittänkande, där samhället använder 
formuleringar såsom att alla elever skall få den undervisning som de 
är i behov av, utifrån sina egna förutsättningar (Brodin & 
Lindstrand, 2004). 
 

När den enskilde under en längre period är underkastad bestämda 
sociala förhållanden resulterar det i ett system av varaktiga och 
transponerbara synsätt som uttrycker internalisering av de 
materiella omständigheter som är karaktäristiska för en bestämd 
miljö, och som etablerar sig i den enskildes medvetande som 
oundvikligt och odiskutabelt (Bourdieu i Gytz Olesen, 2004 s. 
151). 

 
Detta speglar några tankar gällande exkludering. Om vi exkluderar 
alla olika grupper av elever under en längre tid, och bygger upp 
olika skolor för barn med olika kompetenser och för barn med olika 
behov av stöd, så kommer det aldrig skapas ett samhälle för alla.  

Om vi påbörjar ett arbete i skolorna där den reguljära skolan 
skall vara en skola för alla, men där vi grupperar elever efter olika 
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kompetenser (exempelvis en gruppering med barn som är sär – eller 
underbegåvade, en för de barns som har hög social kompetens, och 
en grupp för de med brist på social kompetens och så vidare), så 
hamnar vi i en uppdelning där vissa elever kommer att bli utslagna 
omedelbart (Carle, 1995; Gytz Olesen, 2004). De sociala 
skillnaderna kommer att framstå som utbildningsmässiga skillnader 
och de grupper av elever som då blir avvikande från det rådande 
utbildningssystemet kommer alltid att uppfattas som avvikande och 
därmed bli stigmatiserade. Vi gör därmed ett stort kliv tillbaka från 
den normaliseringsprocess som påbörjades redan 1982. Detta 
kommer att leda till att vi får en än större differentiering i vårt 
samhälle än vad vi har just nu. Allt det arbete som har gjorts genom 
SOU 1992:52, Ett samhälle för alla, och strävan att arbeta för en skola 
för alla, blir då mer eller mindre meningslösa (Brodin & Lindstrand 
2004). 

 
Full jämlikhet och delaktighet är målen för den svenska 
handikapp politiken och dessa mål ska uppnås genom integrering 
och normalisering (s. 76). 

 
I SOU 1982:12 hade tankarna om integration kommit ganska långt. 
Den integrationsutredning som gjordes angav att ”integrering 
handlar om kommunikation, gemenskap, ömsesidighet och 
delaktighet” (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 117). Men dessa tankar 
och den planeringen för framtiden glider skolan och samhället allt 
längre ifrån. Vi får allt fler diagnostiserade elever, elever som är i 
behov av särskilt stöd, som drabbas av att de specialpedagogiska 
resurserna inte räcker till (Brodin & Lindstrand 2004). Författarna 
menar att i ett bra skolsystem består policyn i att en specialpedagog 
arbetar med alla i en klass så att elever med behov av särskilt stöd 
inte utpekas. Men allt eftersom resurserna minskas, genom mindre 
anslag till skolan, kommer stödet från specialpedagoger i 
klassrummen att minska. Detta gör att fler och fler lärare hoppas på 
att de elever som inte klara den norm, som inte har det kapital som 
förväntas, skall få en diagnos. De förväntar sig då att de skall få mer 
resurser och extra stöd för den eleven. Lärarna vill oftast ha en 
specialpedagog som ger stödet, och i många fall när det gäller elever 
som får en diagnos som innebär ett NPF vill lärare och föräldrar att 
dessa elever skall sättas i särskilt avskilda klasser. Haug (1998) anser 
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att ett sådant förfaringssätt, vare sig det gäller särskiljning eller extra 
stöd utanför klassrummet, inte gynnar någon elev.  
 

Barnen särbehandlas i och med att de ges olika stöd och han 
menar att idén med ett kompensatorisk förhållningssätt både är 
stigmatiserande och orealistiskt (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 
120). 

 

Inkluderings- och exkluderingsprocesser 
 
Bourdieus begrepp kulturellt och symbolisk kapital skulle kunna vara 
användbara som en teoretisk infallsvinkel när det gäller en skola för 
alla och personer med AS (Bourdieu, 1993; Carle, 1995; Gytz 
Olesen, 2004). Bourdieu (1993) använder sig av fyra olika 
kapitalformer: ekonomiskt, socialt, kulturellt och symboliskt kapital, 
men jag stannar vid de två begreppen kulturellt och symboliskt 
kapital. Värt att notera är att Bourdieu utgår ifrån franska 
förhållanden. Det kulturella kapitalet beskriver kortfattat hur väl 
förtrogen en person är inom kulturen, vilket språkbruk denne 
använder och vilket anseende denna har i relation till den kontexten 
personer befinner sig i, i detta fall skolans värld. Även om unga 
elever inte har något större kulturellt kapital uppbyggt ännu, måste 
de kunna påvisa, både muntligt och skriftligt, vilka kunskaper han 
eller hon har i det språkbruk som skolan använder sig av. Elever bör 
genom sitt språkbruk och genom andra kommunikativa handlingar 
visa sin givna position i, och förståelse av, den rätta kulturella koden. 
Enligt Bourdieu (1993) är det medelklassens kapital och språkbruk 
som råder i skolans värld.  

Ett symboliskt kapital är en tillgång som en person har som 
tillerkänns värde inom ett sammanhang, i detta fall värden som 
skolan uppfattar som en tillgång. För att det skall bli en tillgång 
måste tillgången först synliggöras och bli godkänd av flera som har 
makt i den kontext där tillgången visas upp. Kontentan blir då att 
även om en elev innehar ett symbolisk kapital, men som inte kan 
uppvisas och synliggöras med det språkbruk som råder, så tillerkänns 
denna elev inget kapital och därmed blir han eller hon utanför de 
som har ett värde (Bourdieu, 1993; Brodin & Lindstrand, 2004). 
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För att följa Bourdieus (1993) tankar så innebär det att desto 
större symboliskt kapital någon innehar, vilket godkänts inom en 
kontext, desto större symbolisk makt får denna person. Bourdieu 
menar att det är medelklassen som innehar den symboliska makten 
inom skolans värld. Denna makt missbrukas ofta och kan leda till ett 
symboliskt våld mot elever. Detta symboliska våld utövas av lärare 
som kommer från medelklassen, enligt Bourdieu, gentemot de 
elever som inte innehar, eller som inte kan uppvisa det önskvärda 
kulturella och symboliska kapitalet. Detta symboliska våld är en 
central och också tyst accepterad del i elevens socialisering in i en, 
måhända av medelklassen styrd, värld. En tanke är att elever med AS 
inte påverkas av denna symboliska makt som skolan använder sig av, 
då de inte kan avläsa koder och symboler. Det innebär att de oftast 
inte mottagliga för det symboliska våldet, på det sätt som det utövas, 
och faller därmed utanför ramarna. Skolan för ett symboliskt våld 
över eleverna och de som inte kan anpassa sig efter den rådande 
kontexten blir inte en del i en skola för alla istället blir det 
marginaliserade elever som antingen exkluderas eller inkluderas. 
Brodin och Lindstrand (2004) skriver att ”… vi kan också konstatera 
att för att bli integrerad krävs att man först har varit segregerad, det 
vill säga avskild” (s. 69).  

Det symboliska i språkbruket är det som personer med AS har 
svårigheter med att förstå. Ett exempel på detta ges i det följande:  

 
Om en överordnad till exempel frågar om en underordnad 
assisten ”… inte skulle vilja vara så vänlig att skicka ett fax…” så 
är det precis samma sak som en officers order till en mening, 
även om det inte rent semantiskt är tal om en hövlig anmodan 
(Gytz Olesen, 2004, s.165). 

 
Just detta exempel ger en beskrivning om hur personer med AS 
skulle kunna reagera på ordet inte. Personen i fråga skulle mycket väl 
kunna svara att det vill hon eller han inte. Det fingertoppskänsliga 
språkbruket uppfattas inte alltid av en person med AS. Befinner sig 
personen i en inlärd situation där han eller hon vet att det skall 
betraktas som exempelvis en order uppstår inga problem, men 
annars kan personen i fråga lika väl uppfatta det som en retorisk 
fråga och neka (Bjäreborn, Johansson, Johansson, Örtlund & 
Homlqvist, 2004). 
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Begreppet doxa som Bourdieu (Carle, 1995; Gytz Olesen, 2004) 
använder kan man jämföra med Foucault’s (1993) begrepp diskurs. 
Doxa kan man säga är den rådande diskursen. Doxa återger de 
kollektiva föreställning som finns i samhället, i sociala grupper och 
exempelvis inom specialpedagogiken. Den rådande doxan, 
diskursen, inom fältet specialpedagogik är all skolpersonal och 
politiker bundna av.  Det vill säga de bestämda strukturer och den 
rådande diskursen för hur en skola för alla skall verka, utöver 
symbolisk makt över personalen.  
 

Härigenom får normativa teorier en legitimerande funktion, det 
vill säga de skapar mening i det man företar sig på ett seminarium 
och bevarar därmed doxa om att man omedelbart kan kvalificera 
det pedagogiska arbetet via kunskap om det normativa 
pedagogisk teori (Gytz Olesen, 2004, s. 159). 

 
I Brodin och Lindstrand (2004) beskrivs samma fenomen genom att 
påvisa att det exempelvis inte är en låg intelligens hos en elev utan 
en brist av anpassningen i skolan som påverkar behovet av 
specialundervisning. Det är barn från lägre socialklasser som är starkt 
överrepresenterade inom specialpedagogiken. I vår nuvarande 
läroplan (Brodin & Lindstrand, 2004; Lgr 94; Lpo 94) ges tydliga 
mål och inriktningar med begrepp som mål att sträva efter och mål att 
uppnå. För elever som inte äger ett för skolan användbart kapital kan 
det vara svårt att nå de mål som läroplanen satt upp. För de elever 
som inte uppnår dessa mål måste en förklaring sökas, och idag har vi 
inom skolan fått en överdiagnostisering. Har en elev svårigheter i 
skolan och inte uppnår målen blir denne en elev i behov av stöd 
och mer resurser. Dessutom finns en tydlig koppling mellan 
ekonomi, resurser och diagnos i många skolor. Sammanslaget gör 
detta att vi får en överdiagnostisering. Trots att det inte finns något 
skrivet om kopplingen mellan dessa två poler, så påvisar en 
diagnosen ett behov. Detta förfaringssätt gör att vi lägger 
problematiken på den enskilda eleven. Det är elevens problembild 
som gör att denne inte når målet, inte skolan och dess 
undervisningsform. 

Ny forskning inom det specialpedagogiska fältet är svår att få 
gehör för. Det är svårt att förändra den rådande diskursen inom 
fältet. Det finns alltid en stark motståndskraft mot förändring i en 
rådande diskurs. För att en förändring skall ske, ett byte av 
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diskursen, måste flera forskare med starkt symboliskt kapital och 
makt inom skolans värld påverka i en gemensam riktning. De som 
vill förändra arbetsmetoder och vill arbeta för en skola för alla, stöter 
på motstånd hos de som arbetar efter den rådande normen, även om 
den bygger på gamla teorier (Brodin & Lindstrand, 2004; Helldin, 
2002; Nilholm, 2003). 

För att lyckas med en skola för alla, utan exkludering och 
inkludering, måste nya kunskaper, teorier och forskning befästas på 
ett djupare förmedvetet plan. Ny forskning inom specialpedagogik ger 
därmed inte alltid det bästa stödet för en skola för alla, utan 
bibehåller gammal doxa och ger en förankring och fortsatt stöd till 
den rådande diskursen (Gytz Olesen, 2004; Haug, 1998; Helldin, 
2002, Herman, 2004).  

 
Pedagogiskt arbete utvecklas genom praktisk aktivitet här och nu, 
medan teori är knuten till tolkning och förklaring (Gytz Olesen, 
2004, s.159). 

 
 

Betydelsen av bemötande i en skola för alla 
 
I ett nyhetsbrev från skolverket med temat En skola för alla 
(Skolverket, 2003) slog Skolverket fast att: 
 

Nu startar en unik satsning på att genomföra en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken i Sverige. Skolan skall, 
tillsammans med övriga delar av samhället, förbättra situationen 
för barn, unga och vuxna med funktionshinder. Fram till år 2010 
kommer ett kontinuerligt kvalitetsarbete att pågå inom hela 
skolsektorn. Det omfattar verksamma på alla nivåer inom 
skolvärlden. Arbetet bör ske i samverkan med handikapprörelsen 
(s.1). 

 
En viktig del i arbetet med barn, unga och vuxna med 
funktionshinder är bemötande och förståelse bland lärare, andra 
elever och övrig personal inom såväl skola, vård, omsorg som inom 
annan verksamhet som berör denna grupp människor (Helldin, 
2004; Skolverket, 2003).  

Bemötande har en stor betydelse för varje människas självbild 
och bemötandet, från i det här fallet lärare, är av stor betydelse för 



 65

elevens fortsatta tid i skolan. Gott bemötande och tillgänglighet är 
nödvändigt för att delaktighet och demokrati skall bli verklighet i 
skolan och i samhället. Regeringen har gett Sisus (Statens institut för 
särskilt utbildningsstöd) i uppdrag att verka för ett förbättrat 
bemötande av personer med funktionshinder. År 2003 utropades ett 
Europeiskt Handikappår, och utbildning påpekas då som en 
nyckelfråga. Sisus startade utbildningar som riktades till personal 
inom skola, sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Inom 
skolväsendet genomfördes ett tiotal projekt där arbetet skulle mynna 
ut i och bidra till ett förbättrat bemötande av elever i skolan 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Sisus, 2001). 
 

Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika 
värde. Den ovillkorliga rätten till respekt för människovärdet 
förändras inte av ett funktionshinder, dess grad eller art. En 
person med funktionshinder ska inte betraktas som ”ett föremål 
för särskilda åtgärder” utan ska ses som en medborgare med lika 
rätt och lika möjligheter att bestämma över sitt liv och få sina 
önskningar respekterade (Regerings proposition 1999/2000:79, s. 
6). 

 
På Tullgarnskolan i Stockholm har man under närmare två år 
arbetat med ett bemötandeprojekt (Nordlöf Wiklund, 2005). I en 
artikel (Nordlöf Wiklund, 2005) i tidningen Lika värde som ges ut 
av Specialpedagogiska institutionen beskrivs hur pedagogerna på 
skolan har arbetat på skolan med bemötande i flera år, genom ett 
projekt kopplat till Sisus. Alla pedagogerna på skolan har gått 
utbildningar och skaffat sig kompetens att möta alla barn. De anser 
att det är av stor vikt att man som pedagog har kunskaper och vet 
hur de skall bemöta elever med funktionshinder. De har genom 
kollegahandledning och observationer eller videofilmning av 
lektioner dokumenterat sitt bemötande på lektioner. Genom dessa 
olika processer så får de ett redskap till självreflektioner som i sin tur 
leder till en ökad medvetenhet och en ökad professionalitet. De 
säger att ”… det har blivit tydligt att kunskapssynen är en viktig del 
i bemötande” (Nordlöf Wiklund, 2005, s. 12) 

I tidningen Lika värde, första utgåva var ämnet Följ med till en 
skola för alla, och innehållet i tidningen behandlar bemötande och 
fysisk-, funktionell-, och socialintegrering för att använda begrepp 
från texten ovan. I tidningen berättas in en artikel att ”19 lärare har 
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distansutbildad sig i bemötande av elever med funktionshinder” 
(Lövgren, 2004, s.2)  

”I Gislaveds kommun väljer man att gå sin egen väg” (Lövgren, 
2004, s.6). Här arbetar kommunen efter måttstocken valfrihet och 
det innebär i praktiken att särskolan har flyttat in i den vanliga 
skolan. Syftet med valfrihet var att föräldrar till barn med 
funktionshinder har erbjudits att låta deras barn gå i den vanliga 
skolan så att det blir en skola för alla. Lärarna arbetar i lärarlag och 
de arbetar mer med individualiserat lärande och de utgår ifrån varje 
barns hemklass. Sedan sätter de in de stödinsatser som behövs 
antingen i grupp eller enskilt. De anser att genom ett gemensamt 
bemötande av alla elever funderar man inte så mycket på elever med 
svårigheter och de har kunnat se att ”… eleverna beter sig och blir 
lärda in i nya positiva social mönster” (Lövgren, 2004, s.6). I 
ytterliggare en artikel (Sundström, 2004) med forskaren Kerstin 
Göransson beskrivs hennes inställning till integrering. Hon anser att 
integrering är bra, och att ”… det handlar om hur vi ser på barns 
olikheter och hur vi undervisar i konsekvens med det. Det är inte i 
första hand specialpedagogiken, utan ett allmänpedagogiskt 
förhållningssätt” (s.14). Hon säger också att det finns ingen 
forskning som visar på att barn lär sig bättre i heterogena grupper, 
utan däremot påvisar rapporter att om undervisning är 
individanpassad så lär sig barn bättre. Artikel avslutas med följande 
meningar: 

 
Sedan kan man ju också diskutera vad det säger om vårt samhälle, 
att vissa redan på förhand vet att de inte räknas med, är 
segregerade och utanför? Så småningom lämnar de ju skolan 
(Sundström, 2004, s.14). 

 
Så om alla elever ingår i en skola för alla, utan inkludering, 
exkludering eller integrering, och om alla lärare besitter kunskaper 
om ett gott bemötande, en pedagogik där alla elevers behov finns 
inbegripna, kanske vi inte behöver några särskilda lösningar. Det är 
måhända en utopi just nu men tänk om skolan och samhället kunde 
se olikheter som en tillgång, och att vi alla har något att tillföra 
vardagen. Detta skulle kunna ge det vi eftersträvar - en skola för alla. 
 

Alla lärare och ledare inom skolan måste besitta kunskaper om 
elever med särskilda behov. De eleverna är inga undantag i 
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klassrummen! Det finns många i varje klass idag. Om de möts 
rätt, med rätt kunskap, rätt förhållningssätt så kanske inte alla har så 
särskilda behov längre! Man kan också vända på det och tänka att 
särskilda behov kanske inte alltid behöver vara så särskilda om det 
är accepterat att alla har olika behov och får göra saker på olika 
sätt (Svensson, 2004, (egen kursivering)). 
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Skola för alla – dilemman i teori och 
praktik 
 

Marie Carlsson 
 
 
 
Den svenska grundskolan är numera en målstyrd skola. Riksdag och 
regering styr genom att ange nationella mål för skolan. Skollag, 
skolförordning, läroplaner och kursplaner är de statliga 
styrdokument som anger skolans inriktning. Kommunen och 
skolorna har därefter frihet att avgöra hur verksamheten ska 
utformas. Kommunen har ett tydligt ansvar för att de nationella 
målen uppfylls. Det som uttrycks i läroplanens värdegrund är en 
ideologisk ståndpunkt som utgår från internationella deklarationer 
och konventioner som Sverige skrivit under och förbundit sig att 
följa. Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1996) slår fast 
att alla barn har rätt att inkluderas i den allmänna skolan. 
Grundtanken är att en sammanhållen skola där alla barn undervisas 
behövs och deklarationen har bidragit till att forskning och 
diskussion som rör frågor kring en inkluderad skola och synen på 
normalitet, avvikelse och differentiering har ökat såväl nationellt 
som internationellt (Emanuelsson m fl, 2001). Den ideologiska 
ståndpunkten kan också spåras i Lärarutbildningskommitténs (LUK) 
kapitel 9 ”Kompetens att möta alla elever”: 
 

Den stora utmaningen är – utbildningspolitiskt och 
verksamhetsmässigt – hur förskolans och skolans personal skall 
hantera det faktum att elever har olika förutsättningar, 
erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter 
framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans 
pedagogiska arbete i en för alla elever gynnsam riktning? (SOU 
1999:63, s 192). 

 

Läroplanen (Lpo94) slår fast att undervisning ska bedrivas och 
organiseras så att samtliga elever, med skilda behov och 
förutsättningar, kan bemötas. Skolan har också ett särskilt ansvar för 
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. I 
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kursplaner för grundskolan anges de ämnesspecifika mål eleverna 
skall ha uppnått i slutet av skolår 5 respektive 9. Läroplanens och 
kursplanens mål och kravnivåer leder, enligt Emanuelsson m fl 
(2001), ofta till segregerande lösningar för elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen.  

Ett skolsystem som är målstyrt ställs inför ett antal dilemman, då 
den politiskt och ideologiskt implicerade styrningen ska 
transformeras till en realiserad verksamhet. I föreliggande artikel 
diskuteras en del av de dilemman som kan uppstå då målsättningen 
en skola för alla ska omsättas i praktisk verksamhet. En skola som 
inkluderar alla barn är, vilket slagits fast ovan, en målsättning som 
återfinns i såväl internationella som nationella dokument. Den 
demokratiska och pluralistiska grund som ligger till grund för dessa 
målsättningar är dock inte i alla lägen förenlig med den populistiska 
trend som råder. I ett stort antal av västvärldens länder råder en syn 
som tar sin utgångspunkt i konkurrens, marknadsorientering och fria 
val. En syn som i flera fall är svårförenlig med genomförandet av en 
skola för alla. Ett flertal dilemman blir tydliga då de centralt 
stipulerade målen ska transformeras till konkret verksamhet. Några 
av dem diskuteras i föreliggande artikel under följande rubriker; 
synliggöra för att osynliggöra, ekonomi, styrdokument samt elevers och 
föräldrars val.  

Syftet med denna artikel är därför att belysa vilka dilemman som 
förverkligandet av den politiskt implicerade målsättningen en skola 
för alla kan ställas inför, utifrån vad som presenteras i nationell och 
internationell forskning. 

Att frågor som rör elever i svårigheter och att forskning inom 
det specialpedagogiska fältet diskuteras, presenteras och behandlas 
vid sidan om forskning i pedagogik är också en faktor som kan bidra 
till en ökad segregering och på det viset utgöra hinder för 
utvecklingen av en inkluderad skola.  

Begreppet en skola för alla lanseras i samband med att 1980 års 
läroplan för grundskolan (Lgr 80) genomförs. En politisk målsättning 
som grundades i en fortsatt strävan mot ett demokratiskt, tolerant 
och pluralistiskt samhälle. Lgr 80 och de kommentarmaterial som 
utgavs i anslutning till läroplanen angav en inriktning som byggde 
på en samordnad specialundervisning som framför allt hade till 
uppgift att förebygga svårigheter. Dock har en diskussion om hur 
skolan ska hantera den variation av människor som elever faktiskt 
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representerar förekommit alltsedan idén om en gemensam skola för 
alla barn lanserades. Argumenten för att särskilja barn har haft olika 
utgångspunkter. Det som idag vore en politisk omöjlighet, att 
segregera för normalgruppens bästa, är ett historiskt faktum. Idag 
motiveras särskiljandet med elevens rätt till särskilt stöd. Avvikelsen 
från det normala och de skolproblem som blir konsekvensen 
relateras oftast till individen (Börjesson & Palmblad, 2003). ”Vi kan 
på så sätt tala om en (åtminstone) hundraårig tendens att 
individualisera barns problem, till exempel genom att tala om 
”sinnesslö”, ”ordblind”, ”ADHD”, eller ”i behov av särskilt stöd” 
som avspeglingar av det som förväntas finnas inom det enskilda 
barnet” (a a, s 12). 

Specialpedagogik som kunskapsområde är tvärvetenskapligt och 
kan teoretiskt kopplas till pedagogik, psykologi, medicin och 
sociologi. Den individfokuserade forskningen med utgångspunkter i 
disciplinerna medicin och psykologi har historiskt sett dominerat i 
Sverige och internationellt. Den politiska visionen om en skola som 
förmår möta alla elever har funnits länge och forskningsfrågorna har 
efterhand förflyttats från att enbart handla om biologiska eller 
psykologiska förklaringsmodeller som kan hänföras till individen, till 
att intressera sig för faktorer i organisation och samhälle som 
förklaring till att en elev får svårigheter att nå de av skolan 
stipulerade målen. I en kunskapsöversikt över forskning inom det 
specialpedagogiska området konstaterar Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist (2001) att det efter 1995 skett en perspektivförskjutning. 
Författarna använder sig av en modell för att analysera 
specialpedagogisk verksamhet och forskning. I modellen presenteras 
två perspektivval; det kategoriska och det relationella perspektivet. 
Det kategoriska perspektivet innebär att särskilda behov eller 
svårigheter relateras till individuella karaktäristika. Svårigheter som 
av tradition bestäms och definieras med hjälp av medicinsk och 
psykologisk diagnostisering. Det relationella perspektivet ser att 
svårigheter uppkommer på grund av den situation eleven befinner 
sig. Hur pedagogik, miljö och interaktion med andra människor 
utformas blir avgörande för vilka svårigheter som uppkommer. Man 
konstaterar att även om det kategoriska perspektivet fortfarande är 
det dominerande inom forskningen har antalet projekt som utgår 
från det relationella perspektivet ökat. Detta gäller inom såväl svensk 
som internationell forskning som analyserats i studien. Trots detta 
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fastslår man att kunskapen om hur en skola för alla ska genomföras är 
bristfällig. I likhet med Emanuelsson m fl (2001) presenterar och 
redogör flera forskare, såväl internationellt som nationellt för 
liknande perspektiv på forskning, inom eller på, specialpedagogisk 
verksamhet. De begrepp och etiketter som används varierar till viss 
del, men innehållsmässigt återfinner man å ena sidan fokus på 
individen, å andra sidan fokus på samhället, se t ex Skrtic (1995), 
Clough (2000), Ahlberg (2001), Nilholm (2003).  

Nilholm (2005) för fram ytterligare ett perspektiv som han 
väljer att benämna dilemmaperspektivet. Utgångspunkten för detta 
perspektiv är att utbildningssystemet har att hantera det faktum att 
elever är olika, vilket utgör det grundläggande dilemmat. Härpå 
följer ett antal olika dilemman som konsekvenser av det 
ursprungliga. De dilemman som framträder placeras i en social 
kontext där de ska förhandlas. Till skillnad från det kategoriska och 
det relationella perspektivet vill dilemmaperspektivet inte bidra till 
att hitta lösningar på problem. ”Poängen med ett dilemmaperspektiv 
är att fokusera komplexiteten i konkreta utbildningssystem avseende 
hur olika dilemman hanteras, snarare än att ge lösningar på hur de 
ska upplösas” (a a, s 135). 
 
 

Skolans politiska styrning 
 
I föreliggande artikel diskuteras, som nämnts ovan, de dilemman 
som kan uppstå då den politiska målsättningen en skola för alla ska 
genomföras. Detta är ett exempel på dilemman som kan uppstå i ett 
skolsystem som präglas av målstyrning. En polaritet eller spänning 
mellan den centrala politiska nivån och den lokala skolan kan 
uppstå, där en osäkerhet kan råda om vem som slutligen har ansvaret 
för skolan (Alexandersson, 1999). Konflikten eller spänningen är 
inte enbart hierarkisk. Spänningar och motsättningar kan även finnas 
på den vertikala nivån, det vill säga mellan statlig och kommunal 
politisk nivå eller mellan föräldrar, personal och elever på den 
enskilda skolan. De intressekonflikter som finns kan resultera i olika 
lösningar för hur mål och intentioner realiseras på den lokala nivån. 
Alexandersson menar vidare att en decentraliserad skola innebär en 
förskjutning av makten. ”När makten är centrerad till den ena nivån 
är den reducerad i den andra. Utvecklingen mot lokal demokrati 
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och lokal autonomi – vilket medför såväl nya krav som ökat ansvar 
och inflytande – innebär exempelvis en förskjutning av makt från 
styrningsnivån till handlingsnivån” (a a, s 18). Detta får konse-
kvenser för möjligheterna att realisera en skola för alla. 

Två utbildningspolitiska riktningar; den innovativa och den 
restaurerande ger uttryck för olika sätt att se på hur grunden läggs 
för ett samhälle där alla har sin plats. Dessa riktningar är 
komplementära och förekommer parallellt, ex vis i samma läroplan. 
Den innovativa riktningen kan sägas stå för en inkluderande 
integrering, skolans uppgift är enligt denna att skapa gemenskap 
utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv. Traditionen återfinns i 
de socialdemokratiska partierna. Medborgarfostran, en likvärdig 
skola med ett varierat innehåll är ledord för denna inriktning. Den 
restaurerande inriktningen har sitt ursprung i de borgerliga partierna. 
Här spelar teoretiska studier en större roll. Betygsättning, 
konkurrens och ett större utrymme för fria val utifrån individers 
intresse och förutsättningar poängteras. Integrering sker inom denna 
inriktning i form av tekniska lösningar som resulterar i en 
segregering (Haug, 1998). 

Den utbildningspolitiska diskurs som för närvarande väger 
tyngst kan tänkas påverka möjligheterna att förverkliga en skola för 
alla. Konsekvenser för social inkludering diskuteras utifrån skolans 
och utbildningssystemets styrning av Johannesson, Lindblad och 
Simola (2002) som genomfört en studie baserad på dokument och 
intervjuer med skolaktörer i de nordiska länderna Island, Sverige 
och Finland. Studien är en del av forskningsprojektet EGSIE 
(Educational Governance and Social Integration/Exclusion). De 
pekar på ett antal nyckelbegrepp som blivit ledande inom 
utbildningsdiskursen i såväl Norden som de flesta västländer, ”… 
decentralisation, goal steering, accountability, managerialism, 
evaluation, choice, competition and even privatisation” (a a, s 326). 
Den förändrade utbildningsdiskursen innehållande en marknads-
orientering av skolan innebär enligt författarna en radikal förändring, 
framför allt i de nordiska länderna som av tradition är kända för att 
understryka vikten av jämlikhet och demokrati. Studerade 
dokument och analys av intervjuer med aktörer inom 
utbildningssystemet visar att man ser decentralisering, budget-
reformer och skolornas kvalitetsredovisningar som obestridliga. 
Utifrån det som framkommit vid analysen uttrycks en tilltro till att 
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förändringarna inom skolan är något som måste göras för att 
bibehålla skolans trovärdighet nationellt och för att kunna 
konkurrera och hävda sig på den globala arenan. Den slutsats 
forskargruppen drar, är att den förändrade styrningen av skolan och 
diskursen kring detta har normaliserat metoder och tankar kring 
styrning i enlighet med det som Foucault beskriver som ”… 
governmentality. Governmentality in this sense refers to the 
techniques and language that individuals as well as institutions (in 
our case schools) adopt as they had invented them …” (a a, s 326). 

Begreppet inkludering återfinns i internationella, nationella och 
lokala dokument som rör utbildningsfrågor. Inkludering som ett 
ideologiskt ideal har dock skapats inom en större och vidare 
utbildningspolitisk kontext som av många skulle karaktäriseras som 
motsägelsefull när det gäller inkludering. En diskussion kring 
inkludering måste därför alltid placeras i en kontext. En vidare 
kontext påverkar vad som är möjligt att genomföra i en smalare 
kontext men, värt att notera, är inte avgörande för vad som är 
genomförbart. Gillian Fulcher (2000) publicerar en studie där hon 
diskuterar de politiska svårigheterna i att utveckla och implementera 
en policy kring inkludering och den brist på vetenskaplig kunskap 
om policyprocesser hon finner. Hon menar att de centrala idéerna 
är:   

 
That policy is political, that politics shift, that ideas such as 
justice, democracy, or inclusion, guarantee nothing, that good 
intentions are not enough…, that discourse is central to 
understanding and revealing people´s assumptions and objectives, 
it is central to political life at all levels, and that people may have 
the same objectives but seek to achieve it using different terms … 
(Fulcher, 2000, s 97). 

 
Det finns en risk för begränsning om vi inte vågar agera och uttala 
oss utanför den gällande diskursen. Om vi blir alltför begränsade och 
lojala mot den rådande diskursen finns risken att vi inte uppnår det 
vi har för avsikt att uppnå. Fulcher förespråkar att vi ska våga lyfta 
oss från den konstituerade lagliga och praktiska nivån och söka andra 
infallsvinklar för att förstå den komplexitet som livet i sig innebär. 
Eller, med Foucaults ord, inte fastna i den ovan beskrivna 
’govermentality’ som riskerar att infinna sig. Thomas och Loxley 
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(2001) lyfter fram det problematiska med policy inom 
utbildningssystemet, då de politiska idéer som uttryckts därefter 
tolkas på alla nivåer, från en enskild förälder till lokala 
skoladministratörer och lärare. Processen innebär att intentionerna 
urholkas genom de kompromisser som hela tiden måste ske. 
Begreppet en skola för alla och innebörden och tolkningen av det har 
betydelse för de implementeringsprocesser som följer. I likhet med 
Fulchers resonemang menar Haug (1998) att diskursen är avgörande 
för vad vi vill och kommer att uppnå. Relationen mellan den 
politiskt uttalade värderingen och den praktiska verksamheten är 
avhängig av hur kommunalpolitiker, skolpersonal och föräldrar 
tolkar och verkställer verksamheten. Utfallet blir en praktik som så 
småningom får konsekvenser för vårt samhälle. Enligt Haug (1998) 
kan begreppet en skola för alla inom det svenska utbildningssystemet 
förstås på följande sätt: 
 

1. formell rätt till utbildning, men inte samma utbildning 
2. samma formella rätt till samma utbildning 
3. alla som går i skolan ska ha utbyte av den, 

kompensatoriskt rättvisetänkande och 
4. demokratiskt rättvisetänkande (a a, s 15-16). 

 
Kravet på att alla ska ha utbyte av skolan lägger grunden för ett 
individuellt och kompensatoriskt synsätt. I total motsättning mot 
vad som var tänkt, utvecklas ett tankesätt som har som målsättning 
att rättfärdiga den enskilda elevens behov. 

Frågan är huruvida begreppet finns uttolkat i de styrdokument 
som skolan har att följa och hur mycket som lämnas över till 
tolkning i den process som innebär att internationella och nationella 
styrdokument skall transformeras till en kommunal och lokal 
verksamhet.  
 
 

Dilemman 
 
Ett dilemma är enligt Svenska Akademins ordlista en ”förlägenhet, 
klämma, knipa mm” (SAOL, 1986). Nilholm (2003) menar att 
dilemman är ”… motsättningar som i egentlig mening inte går att 
lösa, men som hela tiden pockar på ställningstaganden” (a a, s 61). 
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Haug (1998) skriver: ”Ett dilemma är oftast ett problem som inte 
har någon klar lösning, eller ett problem där en önskad lösning på 
ett område motverkar något som är viktigt att få till stånd på andra 
områden. Dilemmat handlar om att en och samma åtgärd har både 
fördelar och nackdelar” (a a, s 37). Ett flertal intressenter har 
synpunkter på hur skolverksamheten ska utformas, såväl på en 
enskild skola som på den kommunala eller statliga nivån. I vårt 
demokratiska samhälle har vi formell möjlighet till inflytande och 
delaktighet på statlig och kommunal nivå. På den enskilda skolan 
kan föräldrar, elever och personal engagera sig i den lokala styrelsen 
och därmed påverka hur skolverksamheten utformas. Enskilda 
personers önskemål, synpunkter, värderingar och behov ställs mot 
varandra och i den demokratiska processen kommer dilemman att 
uppstå. 

Flera av de dilemman som lyfts fram av forskare inom det 
pedagogiska och specialpedagogiska området kan relateras till och ses 
som konsekvenser av den rådande utbildningspolitiska diskursen.  
 
 

Synliggöra för att osynliggöra 
 
Målet med att inkludera alla innebär i praktiken att man först måste 
veta vilka de är som befinner sig i det exkluderade rummet. 
Visionen om alla verkar således efterfråga kunskap om utanförskap 
och skapar en tillsynes paradoxal rörelse i form av synliggörande och 
osynliggörande på samma gång. För att kunna inkluderas 
(osynliggöras) måste dessa kategorier av barn först synliggöras. I och 
med att en utbildningspolitisk styrning av det nyliberala slaget fått 
genomslag i Norden och i övriga västvärlden har återigen 
individuellt betingade svårigheter fokuserats. Detta har medfört ett 
ökat intresse för och ett ökat krav på diagnostisering av elever.  
Individualiseringen i skolan innebär en systematisk ökning av antalet 
elever som diagnostiseras såsom i behov av särskilt stöd.  Pressen på 
ytterligare diagnoser finns, då detta kan utgöra ett underlag för 
skolorna genom vilket de kan utverka mer ekonomiska resurser.  
Kravet på diagnostisering hänger också samman med den förändrade 
styrningen av skolan. Varje enskild rektorsenhet avkrävs 
rapportering kring måluppfyllelse. Betygsstatistik och måluppfyllelse 
utvärderad genom den av skolan självt genomförda kvalitets-
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redovisningen skall rapporteras till den kommunala ledningen och 
därefter vidare till central ledning. Den decentraliserade skolan där 
varje enskild rektorsenhet har ansvar för ekonomisk budget och 
måluppfyllelse gällande elevernas resultat kan leda till ett ökat behov 
av identifiering av elever såsom elever som faller utanför ramen som 
därmed blir en förklaring till en lägre måluppfyllelse. Ett ökat 
intresse för diagnostisering av elever har konstaterats i ett flertal 
studier (Johannesson m fl, 2002; Emanuelsson, 2000, Haug, 1998). 
Behovet av att diagnostisera elever, med hjälp av expertis utanför 
skolan, kan vara ett uttryck för att anpassa sig till den rådande 
utbildningspolitiska riktningen. Den individualiserande inriktningen 
på skolan fokuserar elevens rätt till en utbildning utifrån vars och ens 
förutsättningar. En diagnos blir då förutsättningen för att kunna 
konstatera vilka behov och förutsättningar en viss elev har. Synsättet 
innebär en återgång till sextiotalets svenska skola, där varje elev som 
inte passade in i det förväntade mönstret förutsågs ha behov av en 
särskild form av undervisning, som skulle baseras på de brister och 
tillgångar som den enskilda individen hade. Ett perspektiv som 
innebär att svårigheter och brister tillägnas individen. Genom 
nyligen genomförda studier vet vi att en elev med en viss diagnos 
inte alls ser likadan ut som en annan elev med samma diagnos. 
Vilken diagnos han eller hon får är beroende av den situation och 
miljö han eller hon befinner sig i. Två elever med samma diagnos 
kan ha olika förutsättningar för inlärning och olika möjligheter att 
klara de krav som ställs i grundskolan, beroende på i vilken kontext 
eleven har aktualiserats som en elev i behov av utredning och 
särskilt stöd (Persson, 1998). Tidigare forskning inom det 
relationella perspektivet visar ”… att det i avgörande grad är de 
etablerade verksamheterna, i skolor såväl som i andra sammanhang, 
som alltid skapar sina egna behov av differentiering och önskemål 
om ‘särbehandlingar’” (Emanuelsson m fl, 2001, s 142). Varje 
enskild skola eller rektorsenhet har sina behov av att synlig- och 
osynliggöra och detta sker på olika grunder och tar sig olika uttryck. 
Ett av de dilemman som infinner sig när en politiskt uttalad 
målsättning, en policy, ska implementeras i ett decentraliserat system 
är att den politiskt beslutade policyn skall förankras och realiseras 
utifrån lokala förutsättningar. På vägen mot förankring och 
realisering kommer policyn att möta motstridiga åsikter vilket gör 
att policyn urholkas för att till sist bli en lokal policy som erkänns i 
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ett konsensussammanhang. Detta innebär att eleverna kan bli 
föremål för högst divergerande synsätt. 
 
 

Ekonomi 
 
Nedskärningar i skolans ekonomi tenderar att minska 
förutsättningarna för en inkluderande verksamhet. När klasser och 
elevgrupper blir större får lärare svårigheter att möta variationen hos 
eleverna och lösningen blir att mer homogena grupper skapas. Då 
detta står i motsättning mot läroplanens intentioner, benämns 
grupperna som ”tillfälliga” (Persson, 2000). Utifrån detta perspektiv 
har nedskärningar i ekonomin en negativ effekt på möjligheten att 
genomföra en skola för alla.  De stora ekonomiska satsningar som 
gjordes på specialundervisning under 1960-, -70 och 80-talet i 
Sverige har inte tydligt gett positiva resultat (a a, s 141). Några 
entydiga resultat som visar på samband mellan ekonomiska 
satsningar och resultat eller effektivitet vad gäller elever i behov av 
särskilt stöd eller möjligheter att genomföra en skola för alla har ej 
funnits (se bl a Gustafsson och Myrberg, 2002).  De ekonomiska 
ramarna kan dock bidra till att låsa fast eller lösa upp givna 
strukturer. Resursfördelningssystemet kan i sig bidra till att 
konfirmera specialundervisningens organisation. Ett exempel på 
detta är då specialskolor för barn med syn- och hörselnedsättning 
garanteras en viss undervisning, förutsatt att de går på de av staten 
inrättade specialskolorna. Finansieringssystemet ger i dessa fall 
incitament för att bibehålla en segregerande lösning (Pijl och Meijer, 
1999). Liknande förhållanden synes råda i de fall skolor har 
möjlighet att utverka mer resurser om en elev har en diagnos. 
Resurser kan i detta fall utgöras av ekonomiska medel som skolan 
fritt disponerar över, resurser i form av tekniska hjälpmedel eller 
personal som knyts direkt till en eller flera elever. Det finns inget 
regelverk inom den svenska skolan som säger att en elev med en 
diagnos har rätt till mer ekonomiska resurser. Det är dock sannolikt 
så att i vissa kommuner tillämpas detta som en regel. Det kan också 
beskrivas som om det vore ett faktum; ”Ofta finns dock en pott 
pengar kvar centralt för barn i behov av särskilt stöd. För att kunna 
få del av denna pott krävs dock en diagnos på att barnet har någon 
form av sjukdom/funktionshinder” (Brodin och Lindstrand, 2004, s 
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51). Påståendet levereras utan verifikation, men författarna 
problematiserar tillståndet genom att belysa att risken för 
överdiagnostisering ökar med den koppling som finns till 
ekonomiska resurser. Det är svårt att hitta samband mellan ekonomi 
och ett genomförande av en skola för alla i forskningen. Enligt 
Gustafsson och Myrberg (2002) går argumenten för en skola för alla 
bortom ”… argumenten kring effekter och effektivitet. Ett 
alternativt synsätt är att argument kring demokratisk participation 
för alla ger stöd för en inkluderande specialundervisning” (a a, s 
121). Haug (1998) menar att det fortfarande är en öppen empirisk 
fråga; huruvida en integrerande eller en segregerad skola är det mest 
lyckosamma för elever i behov av särskilt stöd. Han säger vidare: 
”Om en segregerad skola inte är bättre än en integrerande, är det 
svårt att rättfärdiga att man upprätthåller segregeringen” (a a, s 57). 

 
Styrdokument 
 
Ett flertal dilemman kan återfinnas på den statligt politiska 
formuleringsnivån. I läroplanen skrivs bland annat:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, […] samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lpo 94, s 1). 

 
Skollagen ger dock uttryck för en segregerad skola då den anvisar 
speciella skolformer för elever med en psykisk utvecklingsstörning. I 
de fall dessa elever inte kan nå målen för grundskolan ska de gå i 
särskolan. Elever med dövhet eller hörselskada som inte kan gå i 
grundskolan ska gå i specialskolor. Skollagens skrivning kan stå i 
motsättning mot det som läroplanen vill förmedla och ett dilemma 
uppstår då skolans verksamhet ska realiseras, samt då lokala policy- 
och styrdokument ska produceras.  

Det uppstår ett dilemma i mötet mellan samhällets delvis 
motsägelsefulla mål i läroplan och kursplaner. Läroplanen anger 
bland annat att eleven ska ges möjlighet att förvärva kunskaper 
utifrån sina egna förutsättningar; ”Undervisningen skall anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94, s 10). Detta 
kan exempelvis innebära att en elev behöver längre tid på sig för att 
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förvärva de kunskaper som krävs. De ämnesbaserade kursplanerna 
kräver å andra sidan att kunskaper ska utvärderas och bedömas i 
skolår 5 och skolår 9 för samtliga elever. Detta sker genom 
nationella prov som är obligatoriska för samtliga elever i Sverige.  
 
 

Elevers och föräldrars fria val 
 
För det första kan konstateras att de val som diskuteras och 
presenteras i aktuell forskning är föräldrarnas val. Det handlar ofta 
om yngre barn och föräldrarna är de som presenteras som aktiva i 
valen. Två olika vinklingar av val diskuteras. Den första är det val 
som föräldrar ställs inför då de har ett barn som har någon form av 
utvecklingsstörning, valet är då att välja en kommunal/allmän skola 
eller en specialskola. Detta diskuteras mestadels inom den 
internationella forskningen och placeras inom den framväxande 
forskningsinriktningen som benämns ’disability studies’. Inom 
nordisk forskning presenteras framför allt de val som föräldrar har 
möjlighet att göra i och med att en marknadsorientering av skolan 
genomförts. Dessa val innebär att man som förälder har möjlighet att 
välja en annan skola än den som ligger närmast bostaden. Dilemmat 
med dessa val är att en icke önskad segregering uppstår. 

Bland internationella studier som fokuserar formulering och 
realisering av politisk policy och dessutom placerar sig inom det 
specialpedagogiska fältet kan nämnas Sheila Ridell (2000) som bland 
annat studerat policydokument kring inkludering och dess 
implementering i Skottland och England. Hon fokuserar relationen, 
eller spänningen mellan integration och föräldrars och elevers rätt till 
valfrihet och konstaterar: ”Tensions between integration and choice 
within special educational needs policy reveal an underlying tension 
between individualism and collectivism” (a a, s 116). Om föräldrar 
avstår att välja specialskolor får dessa svårt att finansiera sin 
verksamhet, å andra sidan blir föräldrarna beroende av hur den 
aktuella kommunen eller skolan lägger upp sin verksamhet och 
vilken form av undervisning de kan erbjuda. Det handlar också om 
att tillräckligt många föräldrar väljer den allmänna skolan för att den 
ska ha möjlighet att finansiera sin verksamhet. Föräldrar till barn 
med någon form av funktions- eller utvecklingsstörning har enligt 
Ridells studier inte samma möjlighet till ett fritt val. Barnets 
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funktionshinder, föräldrarnas sociala situation, geografiska placering 
samt regional policy visade sig vara avgörande för vilken skola som 
kunde erbjudas. Det fria valet existerade därmed icke. (a a, s 115).  
För att göra ett aktivt val krävs medvetna och engagerade föräldrar. 
Föräldrar som av olika anledningar är förfördelade i samhället har 
inte samma möjlighet att välja och blir därmed fortsatt förfördelade. 
Den långtgående konsekvensen av det blir organiserad segregation 
(Persson, 2000). Han menar vidare att risken är stor för att skolor 
inom ett och samma område centraliserar sina resurser, för att vara 
ekonomiskt effektiva, och skapar en skola i området för elever som 
av olika anledningar är i behov av särskilt stöd. Detta bidrar då i hög 
grad till en ökad segregering och föräldrarnas fria val uteblir (a a, s 
125). I skolområden där vissa stadsdelar bebos av en högre andel 
människor med utländsk härkomst, en högre andel socialbidrags-
tagare och en högre andel människor med en lägre utbildningsnivå 
än genomsnittet för landet kan möjligheten att välja skola medföra 
att skolor i dessa stadsdelar väljs bort av vissa föräldrar, vilket leder 
till en ökad segregation. En inkluderad verksamhet blir då svår att 
upprätthålla. Elevunderlaget är till viss del en konsekvens av ett 
segregerat samhälle med ett segregerat boende. Enligt Corbett 
(2000) handlar det om att visa att skolan är attraktiv, inkludering 
måste vara värt priset. Skolan måste vara effektiv, välkontrollerad 
och kunna påvisa kvalitet som är attraktiv för konsumenterna (a a, s 
160). 
 
 

Avslutning 
 
Thomas and Loxley (2001) för ett resonemang kring hur 
svårigheterna att åstadkomma en inkluderad och sammanhållen skola 
hänger samman med hur visionen om en tolerant, pluralistisk och 
inkluderande skola är svår att förena med önskemålen om valfrihet 
och jämförelser av skolor på basis av elevers kunskapsnivå. Det synes 
vara så att dilemman uppstår när en politiskt implicerad policy ska 
realiseras då skolsystemet är målstyrt och realiseringen är avhängig av 
hur den samtida allmänpolitiska diskursen ser ut. Persson (2000) 
pekar på vikten av hur lärarutbildningen ser ut. För att åstadkomma 
en skola för alla måste alla lärare ha kunskap om och förståelse för hur 
undervisningssituationen måste förändras för att alla elever ska ha 
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möjlighet att erövra den kunskap som krävs. Enligt Persson är detta 
den enda vägen att gå (a a, s 132). Det blir tydligt att den 
värdegrund som samhället vilar på är avgörande för utfallet av den 
politiska styrningen. Detta är dilemmat med en styrning som är 
resultatet av en politisk kompromiss. Läroplanen är resultatet av en 
kompromiss och målen ska följas upp och utvärderas. För 
närvarande sker en intensiv uppföljning av kunskapsmålen. De 
svenska elevernas resultat i olika ämnen jämförs internationellt i 
diverse former av ämnesprov. En utvärdering, på internationell och 
nationell nivå, av hur målsättningarna rörande en inkluderande skola 
har uppnåtts kan vara en väg att fokusera och problematisera hur 
dessa frågeställningar hanteras, såväl nationellt som internationellt. 
Om man tror att människors, och framför allt barns olikheter, är ett 
faktum som skolan alltid måste förhålla sig till på något sätt, kan en 
forskningsinriktning som beskriver skolverksamheten utifrån ett 
dilemmaperspektiv vara en fruktbar väg för att lyfta fram och belysa 
de ideologiska och moraliska ställningstaganden människor ställs 
inför då skolverksamhet ska realiseras. Ett fördjupat och breddat 
samtal kring problematiken, inom såväl praktik som forskning, är en 
önskvärd utveckling. 
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