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Syftet här idag 

• Att diskutera och illustrera inkludering som en “teori om 
utbildning” – som ett utbildningsideal 

• Det innebär att jag närmar mig specialpedagogik och 
inkludering från utsidan, som något som handlar om 
grundläggande frågor om utbildning 
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Apple,  1997 
,,En  teori  om  utbildning  är  – per  definition  – en  social  teori.  Våra  policyer  och  

praktiker  inom  utbildning  påverkas  på  djupet  av  samhällets  ekonomiska,  politiska  

och  ideologiska  relationer. 

Därför är alla bekymmer om  utbildning – om  vad den  ska göra,  hur det ska göras,  och 

vilka som ska njuta av dess fördelar – är inte bara  del  av utbildningen.  Snarare handlar de  

om  förhållandet mellan olika samhällsgrupper och den  differentierande makten.” 

Specialpedagogiska  perspektiv 
Traditionellt  perspektiv: 

– Problemet härle ds till in div idens
egenskaper

– Diagnosticering ger a nvisn ing om  
lämpliga inter ventioner på   
individ/gruppnivå

Kritiskt/relationellt  perspektiv 
– Problemet härle ds till ko nt exten
– Interventioner rikta s i först  a hand 

till socia la/fysiska miljö n eller  
undervisningen
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Perspektiven som ett spektrum 

    

  

  

   

   

Dilemma perspektivet – Dialektisk analys 

• Komplexitet och kontext 

• Historien och processer 

• Makt och maktrelationer 

• Samhälleliga faktorer utanför skolan 
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Inkludering som…. 

• Som forskningsfält 
– Teoretisk forskning,  forskning om  praktiken,  och forskning 

om  forskningen 

• Som policy 
– På internationell-,  nationell-,  regional- och lokal nivå 

• Som praktik 
– På organisations-,  skol-,  klassrums- och individnivå 

Den  enda överenskommelsen om  
inkludering är… 

• …att det inte finns en enhetlig,  gemensam definition 

• Gemensamma nämnare är dock:  

– Skillnaden mellan de  dubbla systemen avskaffas/minskas 

– Demokratiska processer  på olika nivåer 

– Elevernas sociala delaktighet 

– Elevernas pedagogiska delaktighet 
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Vilka  elever  pratar  vi  om? 
• Inkludering  kopplas  ofta  till  specialpedagogiken 

 Olika  definitioner  i  olika  länder  avseende  specialpedagogikens  fokusområde  
(SEN-pupil,  ‘‘elev  med  särskilda  behov“,  elev  i  behov  av  särskilt  stöd)  

 Relateras  även  ofta  till  social  inkludering,  inte  minst  efter  flyktingkrisen,  och  även  i  
viss  grad  til  HBTQ-frågor 

 Värt  att  notera  överrepresentation  av  elever  från  särskilda  samhällsgrupper: 
– Etnicitet  (migrationsbakgrund) 
– Låg  socioekonomisk  bakgrund  (föräldrars  utbildning  och  inkomst) 
– Kön 

•

•

•

a)  Placering  av  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  i  vanliga  
klassrum Vem? 

Hur? 
b)  Att  möta  de  sociala  och  akademiska  behoven  av  Specialpedagogikens  uppgift? 

elever  i  behov  av  särskilt  stöd 

c)  Att  möta  alla elevers  sociala  och  pedagogiska  behov Vem? 
Hur? 

d)  Att  skapa  ett  „community“  med  specifika  förtecken  Specialpedagogikens  uppgift? 

Definitioner  som  går  att  finna  i  forskning 
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Inkludering som policy 

• Inkludering är – som utbildningspolicy – en samling av politiska ideal om utbildning 

• Handlar om skolans roll i samhället, definitionen av elevgrupper, tillgänglighet till 
utbildning, hur framgångar utvärderas och mäts, finansiella resurser och värdet och 
rollen vi ger traditionella insatser 

• Skolsystemet kan ses som produkten av en myriad av beslut som tagits över en lång 
til, där olika policyer och politiska önskemål vägs mot varandra 

• Elevernas differentiering är ett av skolsystemets eviga debattämnen 

  

          

           
           

    

               
         

       

         

  

             
 

             
         

             
           

   

Salamancadeklarationen 

• Har tydliga rötter i aktivism och kamp för mänskliga rättigheter 

• Mångsidiga politiska rötter 

• Det övergripande „frälsningstemat“ är att inkludering ses som ett verktyg som kan ordna 
framtidens samhälle: 

• “regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating 
discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society 
and achieving education for all; moreover, they provide an effective education to the 
majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of 
the entire education system” 
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Vilka  elever  fokuserar  
Salamancadeklarationen  på? 

• För  det  första,  kopplingen  till  specialpedagogik  är  tydliget  redan  i  
deklarationens  titel. 

• Särskilt  fokus  på  elever  med  funktionsnedsättningar,  diagnoser  
och/eller  behov  av  särskilt  stöd  på  flera  ställen  i  texten. 

• „Alla  barn“  förekommer  också  ofta. 

• Och till  slut:,,…disabled  and  gifted  children,  street  and  working  
children,  children  from  remote  or  nomadic  populations,  children  from  
linguistic,  ethnic  or  cultural  minorities  and  children  from  other  
disadvantaged  or  marginalized  areas  or  groups” 

„Salvation  theme“ 
• Idén  om  att  „frälsa  eleverna“  som  inte  tillhör  helheten  här  och  nu

med  särskilda  policyinsatser  och  verktyg,  handlar  om  att  forma  
framtidens  medborgare  för  framtidens  samhälle  och  minimera  
risk. 

• Verktyget:  
– Alla  tillsammans  alltid....? 

• Inte  alltid,  flera  elevgrupper  nämns  som  möjligtvis  i  behov  av  
annorlunda  (segregerade)  insatser. 
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Inkludering i Sverige 
• Sverige diskuteras ofta som exemplariskt när det gäller inkludering 

• Men! Inkludering nämns inte explicit i några av våra viktigaste styrdokument även 
om ambitioner går att spåra 

• ”(Utbildningen) ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.” 

• I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.” 

• ”Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.” 

  
        

            
    

            
             

         
   

           

               
            

    

 

    

          

             
   

       

         
     

   

Politiska kontexten 

• Analys av regeringsförklaringar från 1994-2017 

• Politiska förändringar påverkar vilka problem som definieras och hur de definieras. 

• De påverkar även vilka lösningar som ses som „möjliga“ eller önskvärda (t.ex. fler 
lärare eller bättre lärare). 

• Definitioner av problem och problemlösningar ärvs mellan regeringar. 

• Specialpedagogik nämns sällan, men då mest som kompetensutveckling alternitivt 
som verktyg för att förbättra resultaten. 

• Inkludering nämns aldrig. 
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Den  ekonomiska/politiska  kontexten 

• Lärarbrist  som  ökar  – likaså  en  brist  på  speciallärare  ch  
specialpedagoger 

• Kommunernas  inkomster  och  utgifter  och  den  nästintill  
landstäckande  besparingsvågen 

Efter  kommunaliseringen  på  90-talet: 
– Fördubblades  mängden  elever  i  särskolan  och  träningsskolan 
– Skillnaderna  mellan  kommunerna  eskalerat  vad  avser  finansiella  

resurser  til  skolsystemet 

Marknadifieringen 
• Har  bidragit  till  segregationen  i  skolsystemet  vad  avser: 

– Elevernas  bakgrund 
– Resultat 
– Resurser  (finansiell,  professionell  och  pedagogiska) 
– Behov  av  särskilt  stöd 

• Privatisering  av  ansvaret  för  utbildningen 

• Skolan  ses  i  allt  högre  grad  som  en  fabrik  för  arbetsmarknaden  – ökat  
fokus  på  effektivitet,  konkurrens  och  mätbara  resultat 

• Vilka  elever  utövar  skolval  och  vilka  gör  inte  det? 
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För  att  sammanfatta 

• Inkludering  måste  relateras  till  andra  policyer,  till  övergripande  politiska  
diskurser  och  de  ekonomiska/organisatoriska  förutsättningarna 
– Effektivitet  och  resultat  är  ständigt  i  fokus 

• Bör  ses  i  historiskt  ljus  av  konsekvenserna  av  exkludering  och  differentiering  

– De  etiska  och  demokratiska  argumenten  för  inkludering  glöms  ideligen  
bort 

• Inkludering  och  framtida  deltagande  i  samhället 
– Har  positiva  effekter  på  studieresultat,  socialt  deltagande,  deltagande  i  

samhället  och  arbetslivet  samt  på  livslång  inkomst 

I  praktiken då? 
• Inkludering  =  V+P+5As+S+R+L 

• V  =  Vision 

• P  =  Placering 

• 5A  =  Anpassad läroplan,  Anpassad bedömning,  Anpassad undervisning,  Acceptans,  Tillgänglighet 

(Access)  

• S  =  Stöd 

• R  =  Resurser 

• L  =  Ledarskap 
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Claes Nilholm, 2019 

• ”Det är en enligt de flesta en hel del faktorer som ska finnas för handen för 
att en placering i vanlig klass ska lyckas för elever i behov av särskilt 
stöd/med funktionsnedsättning (…) 

• Om allt detta finns förhanden och det ändå inte verkar fungera med en 
placering i vanlig klass kan det för ett mindre antal elever bli fråga om en 
särlösning. (…) 

• ”Det blir ju närmast cyniskt att påstå att inkluderingen har gått för 
långt om problemet är att lärare och elever inte får det stöd de 
behöver.” 

  

                
              

   

             
               

 

            
             

     

        

     

Nilholm & Alm och Persson & Persson I 

• Undervisningen grundades på forskning 

• Tydligt ledarskap kännetecknat av värme och stöd 

• Höga förväntningar på alla elever 

• Att positiva beteenden lyftes fram och negativa beteenden 
negligerades 

• Lektionstiden effektiviserades, dvs. hela lektioner används 
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Nilholm & Alm och Persson, & Persson II 

• Tydliga ramar 

• Tydlig struktur för aktiviteter och lektioner samt koppling mellan 
undervisning och mål. 

• Varierande arbetsformer och undvikande av att lämna elever 
ensamma med arbetet (lärare tar ansvar för arbetet) 

• Elevers synpunkter på undervisning eftersöktes aktivt 

• Stort engagemang för att öka elevernas delaktighet, bl.a. genom 
aktivt arbete mot skulk och frånvaro. 

Utveckling av en inkluderande 
skolverksamhet kännetecknas av: 

       

 

   

   
  

    
  

   

         

        
      

          

           
 

           

1. Hela skolan förändras, 

2. Olika grupper inom skolan samarbetar kring frågor som rör skolverksamheten, 

3. Pedagogisk personal ges förutsättningar att diskutera didaktik, kunskapsmål, 
undervisningssätt och grund-antaganden för dessa. 

4. Skolledaren kan förmedla en vision och skapa förutsättningar för förändringar, 

5. Den enskilda skolan arbetar för att utveckla en samstämmighet kring inkluderande 
värden, 

6. Undervisningen strävar mot att göra eleverna delaktiga i, och medvetna, om 
kunskapsinhämtningen 
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För vidare reflektion 

Det saknas forskning som visar på ett övertygande sätt vad som gör en inkluderande 
miljö mer inkluderande men… 

Man kan använda en vetenskaplig blick i arbetet 

1) Tydlig och konsekvent begreppsanvändning 
2) Analys och utvärdering 
3) Systematiskt prövande av olika tillvägagångssätt 
4) Utvärderande användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet. 

Och, sist men inte minst… fråga barnen! 

  

              
   

       

   
  

    
      

      

  

Vänd tankarna 

• Inkludering av individer eller skapandet av en 
inkluderande praktik och organisation 

• “The unfinished inclusion” 
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• Tack! 
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