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Peter Karlsudd har som medarbetare i den specialpedagogiska kunskapsgruppen och  forsk-
ningsmiljön vid Högskolan Kristianstad aktivt kunnat delta i diskussionen om för special-
pedagogiken både ämnesspecifika och ämnesövergripande frågor med inlägg, tankar och 
synpunkter som har varit mycket stimulerande och utvecklande för denna miljö. 

 
Han har också, som vikarie för sittande professor i ämnet, fått tillfälle att presenterade sin 
pedagogiska grundsyn och diskuterade aktuella specialpedagogiska frågor vid föreläsningar 
för studenter och lärare vid högskolan. En mer utförlig dokumentation av innehållet i 
föreläsningen har efterfrågats, varför det har känts angeläget att i en mindre skrift presentera 
en sådan positionering inom det specialpedagogiska fältet.  

 
Det är vår förhoppning att texten, på det lokala planet, kan tjäna som utgångspunkt för 
kommande föreläsningar och efterföljande diskussioner med studenter lärare och kolleger, 
liksom att den kan bidra till debatten om specialpedagogikens ställning nationellt.  
 
 
Nyckelord: diskriminering, inkludering, normalisering, pedagogik, segregering, sortering, 
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Inledning  
I internationella överenskommelser, grundskoleförordning och läroplan framgår 
att åtskillnad inom skolan ska undvikas. Detta har varit en ledande retorisk 
princip i skolförfattningar. I grundskoleförordningen förespråkas integrering 
som huvudprincip när det gäller organisering av utbildning för elever i behov av 
särskilt stöd. Det bärande argumentet är att alla elevgrupper är heterogena i en 
mängd avseenden. Detta har ett värde i sig och är en tillgång för att skapa goda 
lärmiljöer. Den övergripande principen är att se olikheter som en tillgång i 
undervisningen (Skolverket, 2009). 

Trots detta avskiljs elever regelmässigt till en särskild skolform där 
undervisningen allt som oftast sker i särskilda grupper, i särskilda lokaler och 
med särskilda lärare. Denna separata skolform kan definieras som särskola, 
undervisning i särskilda grupper och lokaler kan betecknas 
specialpedagogik/specialundervisning och de särskilda lärarna kan benämnas 
särskollärare, specialpedagoger eller speciallärare.  

Den 1 januari 2009 infördes en ny diskrimineringslag genom vilken skyddet 
mot diskriminering utökades till att innefatta samhällsområden där förbud 
tidigare inte varit giltiga (SFS 2008:567). ”All utbildningsverksamhet” är ett av 
dessa områden. Den nya lagen innehåller sju olika diskrimineringsgrunder där 
funktionshinder är en. En grupp funktionshindrade som sällan diskuteras utifrån 
diskrimineringsperspektiv är ”barn och unga som har varaktiga begåvnings-
mässiga begränsningar av funktionsförmågan”. I skolans värld diagnostiseras 
och klassificeras dessa barn och ungdomar som ”särskoleelever”. 

Om man kärnfullt uttrycker diskriminering som olik behandling utan saklig 
grund är det intressant att diskutera vilken saklig grund som bildar underlag för 
att en del elever åtskiljs. Kan skolan göra denna särskillnad och samtidigt leva 
upp till de mål som anges i styrdokumenten och de skyldigheter som föreskrivs 
i lagen? I diskrimineringslagen finns två centrala begrepp nämligen 
likabehandling och diskriminering. Har skolan rätt att hävda att man 
likabehandlar en grupp elever när de åtskiljs från sina jämnåriga kamrater? Är 
det kanske att betrakta som särskilda åtgärder i fråga om tillgänglighet och 
individuell anpassning? En särbehandlande åtgärd ”positiv särbehandling”, där 
likabehandling formar det överordnade målet. Eller kan det vara så illa att 
åtgärderna är diskriminerande och i förlängningen stigmatiserande?  

Många gånger är motivet för att särskilja, eller ”positiv särbehandla” en 
grupp barn, att ge tillgång till samhällets resurser i form av stöd och 
kompensation. Detta som i några sammanhang har benämnts positiv 
segregation. Åtgärden används när verksamheten eller ”samhället är 
ofullkomlig i den meningen att det inte förmår innesluta alla sina medborgare i 
en allmän gemenskap på lika villkor”. (Rosenqvist, 1996, s 30) I dessa 
nödvärnssegregerade åtgärder är motivet inte alltid att värna om det enskilda 
barnet. Sannolikt är det så att övriga barn och rådande undervisning förväntas 
bli ”skyddade” från de barn som har betydligt svårare att svara upp mot skolans 
standardiserade krav och rådande undervisningskultur (Karlsudd, 1999). 



 2 

Värnade från den grupp som många gånger benämns ”elever på en lägre 
utvecklingsnivå”.  

Vad är det då för sakliga skäl som gör att elever från särskolan till exempel 
vistas i andra lokaler, har särskilda lektioner, äter på andra tider och har 
särskilda lärare med åtskilda studiedagar? Varför är det överhuvudtaget 
nödvändigt med ett särskiljande i en särskild skolform? Om det nu finns 
pedagogiska argument, vilka är dessa och är de att betrakta som sakliga? Svaren 
på ovanstående frågor ges inte i denna text men förhoppningsvis väcker det hos 
läsaren viljan att diskutera och formulera tänkbara förklaringar.  

Pedagogik eller specialpedagogik 
Det man med säkerhet kan säga om specialpedagogik är att den inte är speciell 
och att det inte är pedagogik. Detta kraftfulla och möjligen provokativa 
omdöme måste givetvis omedelbart få en förklaring. Inte sällan är särskilda 
undervisningsmetoder det centrala i specialpedagogiken; en särskilt anpassad 
metodik till gruppen mindre skolskickliga elever. Undantagsvis fokuseras 
existentiella (ontologiska) och kunskapsteoretiska (epistemologiska) frågor och 
ställningstaganden. Den pedagogiska värdegrund som innefattar samhällssyn, 
människosyn, kunskapssyn och etiksyn förblir många gånger obestämd. Den 
mest centrala didaktiska frågeställningen i den praktiknära specialpedagogiska 
diskursen är hur. Varför och vad lyser flitigt med sin frånvaro. I en relationellt 
inriktad specialpedagogik får de värdepedagogiska frågorna förvisso oftast 
större utrymme än i den kompensatoriskt inriktade. Där blir den pedagogiska 
grundsynen tydligare. 

Att låta specialpedagogiken formulera och utveckla sin egen pedagogiska 
grundsyn är olyckligt, då skiljelinje mellan pedagogik och specialpedagogik blir 
än mer framträdande. Utgångspunkten måste vara att det finns en generell 
pedagogik där värdegrunden är applicerbar på alla barn och ungdomar, oavsett 
hur de lyckas i skolan. Att renodla exempelvis specialpedagogik eller 
värdepedagogik gör att allmänpedagogiken eller ”normalpedagogiken” kan ta 
rast från det så viktiga innehåll som definieras som värdegrund. En fusion av 
ovan nämnda inriktningar skulle sannolikt gynna den verksamhet som strävar 
mot likabehandling och minskad diskriminering. Genom att låta pedagogiken 
tydliggöra värdegrunden och därefter återförenas med specialpedagogiken kan 
varför- och vad-frågorna få det utrymme de förtjänar. Ur ett pedagogiskt 
perspektiv skulle då möjligen varför-frågan besvaras, ”för demokratin”, vad-
frågan med, ”kunskaper och insikter kring allas lika värde” och hur-frågan med 
”genom inkludering” (Figur 1).  

 



 3 

 
 
Figur 1: Den önskvärda fusionen. Ett genomgripande möte mellan 

pedagogik och specialpedagogik.  
 
Om kunskapssynen accentueras och görs tydlig, kan den säkert av många 
upplevas som normativ och politisk. Detta är epitet som följer 
specialpedagogiken, kanske mer än pedagogiken. Men det är tämligen svårt att 
presentera en värdegrund utan dessa komponenter. Att vara normativ innebär att 
ha en uppfattning om hur något bör vara, alltså vägledande för mänskligt liv och 
handlande. Med detta synsätt borde normativitet vara ett riktmärke för den 
pedagogiska forskningen. All pedagogisk forskning är normativ i den meningen 
att den bygger på forskarens och problemets förankring i kunskapsteoretiska 
ställningstagande. Forskarens förankring är dock inte alltid den som samhället 
efterfrågar. Övriga forskningsområden är givetvis också normativa även om 
motsvarande diskussioner sällan förs där. Om en ingenjör i sin forskning 
framställer hjälpmedel, som gör att personer med funktionsnedsättningar lättare 
kan vistas i miljöer tillsammans med människor som inte definieras som 
funktionsnedsatta, är risken liten att hon/han klassificeras som en normativ 
forskare. Om pedagoger arbetar vetenskapligt för att finna metoder att nå 
samma måluppfyllelse, att öka delaktigheten i till exempel skolans verksamhet, 
är det inte sällan det på ett negativt sätt preciseras som normativt. Många gånger 
betraktas termen normativt för hur något ska vara. En rättvisare tolkning är att 
den står för hur något kan vara. 

Att göra specialpedagogiken särskild från pedagogiken och dedicera den till 
en särskild yrkeskategori leder lätt till experttänkande och segregering. Några 
undersökningar (till exempel Lansheim, 2010; Willén-Lundgren, 2010) 
indikerar att sökande till specialpedagogutbildningen har en mer enhetlig 
bakgrund och syn på läraruppdraget än de lärare som utbildas för den så kallade 
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”normalverksamheten”. Att utbilda särskilda pedagoger, som specialpedagoger 
och speciallärare, kan leda till ett konserverande av den klassiska och tyvärr 
alltför aktuella definitionen av specialpedagogik. ”En speciell undervisning för 
speciella elever genomförd av speciella lärare i speciella miljöer” 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Att låta ett antal experter arbeta i 
särskilda miljöer med elever som definieras som avvikare (i många fall med 
stöd av samma experters utlåtande) leder lätt till att andra pedagoger fråntas 
ansvaret för denna åtskilda grupp. Inte sällan bygger därefter dessa experter, om 
än omedvetet, en distans till övriga lärare. Ska skolan verka för inkludering är 
denna utveckling inte särskilt lämplig. Ett delat ansvar kunde troligen förhindra 
den exkludering som ett expertskap kan leda till.  

En annan definition av specialpedagogik som har presenterats innebär att det 
är en pedagogik som tar vid där den vanliga pedagogiken inte räcker till. En 
omfattande studie vid Göteborgs universitet (Giota & Lundborg, 2007) visar att 
fyrtio procent av eleverna födda 1982 och 1987 fick specialpedagogiskt stöd 
någon gång under sin skoltid. I ytterligare en svensk studie (Emanuelsson & 
Persson, 2003) bekräftas att en hög andel av eleverna (knappt 40 procent) i 
grundskolan någon gång fått specialpedagogiskt stöd.  

Då mer än var tredje elev någon gång under sin skoltid varit i fokus för 
specialpedagogiska åtgärder, kan man fundera över om inte handlingsutrymmet 
för den pedagogik som inte är specialpedagogik, är allt för avgränsat. Om en del 
av pedagogiken inte är ett stöd i lärande, vad är det då? Har vi kanske 
omdefinierat pedagogik till lärande som sker utan stöd eller med mycket lite 
stöd? Det är nära tillhands att ställa sig frågan vilken kompetens som värderas 
hos lärare som inte arbetar med specialpedagogik. Faktakunskap kan vara en 
kompetens men förmodligen är det lättare för eleven att finna fakta utan 
lärarens stöd än att finna förhållningssätt för att bearbeta, värdera och göra den 
begriplig. En önskvärd utveckling vore att pedagogik återtar sin roll som stöd i 
lärande och att specialpedagogiken blir en fördjupad del av pedagogiken. Med 
ett synsätt som detta kan kanske pedagogiken vidga sina ramar till förmån för 
en inkluderande hållning. 

Specialpedagogiskt stöd 
Effekter av specialpedagogiskt stöd är synnerligen svåra att fastställa av flera 
anledningar. Grundläggande metodproblem, etiska svårigheter och problem att 
genomföra kontrollerade studier är några av orsakerna. Det specialpedagogiska 
fältet kännetecknas också av en hög grad av spänningar mellan olika 
ideologiska ståndpunkter och förklaringsmodeller (Skolverket, 2009). Det finns 
en tydlig skillnad mellan forskare som fokuserar individuella 
förklaringsmodeller och forskare som ställer strukturella förklaringsmodeller i 
centrum. Mycket av kunskapen inom det specialpedagogiska fältet förefaller 
vara mer intuitiv än vetenskapligt baserad och medicinska teorier har 
sammanblandats med socialt normativa teorier (Skrtic, 1995). 

Inom pedagogiken och särskilt i specialpedagogiken diskuteras många gånger 
dilemmaproblematiken. Dilemma definieras som en valsituation mellan två 
alternativ som båda har negativa konsekvenser. Inkluderingsdilemmats dilemma 
innebär att hur man än arbetar för inkludering kommer någon att förlora på det. 
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Sällan förs denna åsikt fram i samhällsplaneringen och i förskolans och 
fritidshemmets verksamhet har den inte heller samma aktualitet. Att man i 
skolan mer intensivt ifrågasätter mötet mellan de barn och ungdomar som har 
olika förmåga att tillgodogöra sig undervisningen, kan troligtvis förklaras av att 
man tolkar kunskapsbegreppet snävt. I skolans värld dominerar värden som 
faktakunskap, lässkicklighet, matematikkunskaper och så vidare. Parametrar 
som förmåga till inlevelse, ansvar och solidaritet uppmärksammas inte på 
samma sätt, vilket utifrån en annan kunskapsteoretisk hållning kunde vara minst 
lika viktigt. Sällan ägnas dessa mål någon utvärdering och sällan redovisas 
konkreta mätningar av förhållningssätt och värderingar i det som kallas skolans 
resultat.  

Vad svenska forskare i stort sett är eniga om, är att skolornas 
elevsammansättning har blivit alltmer homogen och att skillnaderna mellan 
skolor och mellan olika elevgrupper, utifrån rådande kunskapsbegrepp, har 
blivit större. I kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk 
grundskola? (Skolverket, 2009) framgår att skolan ofta hanterar elever i behov 
av stöd med åtskiljande lösningar, bland annat i form av särskilda 
undervisningsgrupper. I olika studier framträder även att andra former av 
differentiering inom den sammanhållna grundskolans ram är relativt vanliga. 
Fyra av tio grundskoleelever går i nivåindelade grupper i ett eller flera ämnen. 
Nivågruppering innebär att eleverna delas in i olika grupper utifrån 
kunskapsnivå. Skolverket (2007) slår fast att nivågrupperingar och särskilda 
undervisningsgrupper måste vara tillfälliga och kontinuerligt utvärderas. Annars 
kan så kallade inlåsningseffekter uppstå. 

Differentiering som ”modell” påverkar elevernas resultat negativt. De 
positiva effekter som kan uppnås genom att placera högpresterande elever i 
samma grupp, förloras i motsvarande utsträckning genom att placera 
lågpresterande elever tillsammans. Dessutom uppstår andra negativa 
konsekvenser som exempelvis sämre självuppfattning i så kallat negativt 
differentierade klasser (Skolverket, 2009). Det finns också forskning som visar 
att även i de grupper där särskilt skolskickliga elever förs samman, ibland 
kallade elitklasser eller positivt differentierade klasser, kan elevernas 
självuppfattning riskera att påverkas i negativ riktning (Marsh, 1987; Lüdtke, 
Köller, Marsh, & Trautwein, 2005).  

Inom den internationella forskningen visar resultat från en mängd studier på 
förekomsten av stigmatiseringseffekter av särskilt stöd, speciellt om det 
organiseras under differentierande former (Darling-Hammond & Bransford, 
2005). Mindre effektiva lärare knyts i högre utsträckning till grupper av elever 
med inlärningsproblem av varierande slag (Oakes, 1990; Hallam & Toutounji, 
1996; Gustafsson & Myrberg, 2002) vilket också kan ha en stigmatiserande 
effekt. Utöver en lägre självvärdering påverkas även elevernas motivation 
negativt. Enligt forskningen sänker läraren ofta de akademiska kraven och 
tenderar att göra förenklade tolkningar av läroplanens intentioner. I segregerade 
grupper påverkas även eleverna av lärarnas förväntningar (t.ex. Sandström, 
Kjellin & Granlund, 2006; Jenner, 2004). I forskningen framstår även 
kamrateffekter som betydelsefulla faktorer för påverkan av elevernas resultat 
(t.ex. Hoxby, 2000; Hattie, 2009).  

Skolverket vill framhålla att även om det finns en problematik inbyggd i 
differentiering och särskiljande lösningar, ska det inte tolkas som att alla elever 
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i alla sammanhang gynnas av integrering. Detta leder till en ny form av 
schablonlösning som inte är önskvärd. När det gäller organisering av särskilda 
stödinsatser, har flexibla grupperingar, som motverkar inlåsningseffekter, visat 
sig ge positiva resultat. Östlund och Rosenqvist (2008) presenterar en modell 
för skolans organiserande och arbete där man omväxlande arbetar i homogena 
och heterogena grupper. Den klass som bildar utgångspunkt för detta arbetssätt 
är klart större än traditionella klasser men har också fler lärare. På detta sätt kan 
studiegrupperna variera i sammansättning och storlek.  

Skollagen slår fast att alla elever ska få den stimulans som de behöver för att 
kunna utvecklas så långt möjligt utifrån utbildningens mål. Även elever som lätt 
når kunskapskraven ska få stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. 
Samtidigt betonar lagen skolans kompensatoriska uppdrag. En strävan ska vara 
att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen (Skolverket, 2010). Med en modell som den Östlund och 
Rosenqvist föreslår, finns det sannolikt goda möjligheter att uppfylla båda dessa 
mål. Inte sällan efterfrågas exempel på skolor som i en inkluderad verksamhet 
lyckas uppfylla de mål som av många andra ses som oförenliga. En skola som 
uppmärksammats för detta är Nossebroskolan i Essunga kommun vars 
verksamhet för närvarande studeras i ett samarbetsprojekt med högskolan i 
Borås.  

Skolverket omfattande kunskapsöversikt (2009) presenterar en noggrann 
genomgång av nationella och internationella metastudier. Översikten väcker en 
viktig fråga om skolpolitiken. Kan det vara så att dem ytterst ansvariga för 
skolans verksamhet, med mytens hjälp, konserverar en traditionell uppfattning? 
Anser politikerna att en differentierad undervisning är den bästa för alla parter 
och att ett inkluderande arbetssätt aldrig kan gynna alla elever? Uppenbarligen 
infinner sig här ett alternativ. Om vi bestämmer oss för en kunskapsinriktning 
som inte bara fokuserar på den traditionella lärdomsskolans värden, kan en 
vidare kunskapssyn och en inkluderande undervisning gynna alla elever, nu och 
i ett längre perspektiv.  

Normalisering 
Normalisering eller normaliseringsprincipen etablerades som målsättningsterm i 
hela Norden i slutet av 1960-talet. Sedan dess har den utgjort 
handikapprörelsens ideologiska ledmärke. Enligt Grunewald (1994) har 
normaliseringsprincipen varit det viktigaste hjälpmedlet i förnyelsen av 
omsorgerna om utvecklingsstörda i vårt land. Principen står för en ömsesidig 
anpassningsprocess mellan individ och samhälle och har en mycket tydlig 
koppling till integrering och inkludering. I grunden bygger principen på en 
samling idéer, metoder och erfarenheter som kommit till uttryck i det praktiska 
arbetet med människor med funktionsnedsättningar. Nirje (1969), som 
publicerade det första mer strukturerade utkastet till normaliseringsprincipen, 
menar att personer med utvecklingsstörning har rätt till de vardagsmönster och 
vardagsvillkor som ligger så nära dem som i samhället definieras normala som 
möjligt. 

Vad som är normalt kan tydas på olika sätt. Det förekommer minst tre olika 
sätt att betrakta begreppet normalitet. Begreppsdiskussionen är intimt förbunden 
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med den om utvecklingsstörning. Det första sättet är att se normalitet som det 
normala tillståndet, det vanliga eller det genomsnittliga (Tideman, 2000). Ofta 
bedöms normaliteten utifrån en normalfördelningskurva där medelvärden och 
standardavvikelser bildar de gränser som omgärdar det normala. Detta synsätt 
benämns statistisk normalitet. En annan möjlighet att betrakta termen, är att 
utgå från att normalitet är de värderingar av vad som är normalt i ett samhälle, 
vid en viss tidpunkt. Denna form benämns normativ normalitet. Det tredje 
sättet, individuell eller medicinsk normalitet, går ut på att en individ är 
normal/”frisk” d.v.s. inte avvikande eller sjuk. När någon är avvikande, krävs 
det behandling för att uppnå normalitet (a.a.). Oavsett vilken av de tre 
ovanstående förklaringar som används kommer en snäv tolkning att få den 
funktionshindrade att stå utanför det som betecknas normalt. Att den statistiska 
normaliteten är synnerligen dynamisk, men tyvärr i en för normaliserings-
principen ogynnsam riktning, har den ökade inskrivningen till särskolan med all 
tydlighet visat.  

Normalisering har kritiserats som begrepp och uppfattas av många som en 
negativ term. Att göra någon eller några till normala, vilket inte är avsikten. Det 
normala är då många gånger bundet till personen och inte till omgivningen. 
Säkert kan begreppet normer då vara bättre. Här är det, samhället, som med sina 
regler och normer bestämmer vad som är riktigt och rätt och vad som räknas 
som normalt. 

Den väg som är vanligast att vandra i riktning mot normalisering är den 
kompensatoriska. ”Den bygger på tanken att man ska ge den enskilda individen 
möjligheter att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskilt 
tillrättalagd utbildning för att förstärka individens svaga sidor.” (Haug, 1998, s 
17) Förutsättningarna för detta arbete är att man ställer en diagnos på barnet, 
kartlägger starka och svaga sidor för att därefter bygga upp en utbildning som 
har till uppgift att stärka de svaga sidorna. Många gånger är målet att på sikt 
återföra eleven till den vanliga undervisningen. De insatser som väljs är de som 
förväntas ha största möjliga effekt. I det kompensatoriska synsättet är 
expertisens diagnostisering av central betydelse. Etiketteringen av elever med 
svårigheter är ofta en inträdesbiljett till individuella stödinsatser (Rosenqvist & 
Tideman, 2000).  

Alternativet till kompensation är det Haug (1998) kallar det demokratiska 
deltagarperspektivet. Utgångspunkten för detta synsätt är att det är 
odemokratiskt att använda prestationer som bas för värderingar i en obligatorisk 
utbildning. Den kompensatoriska inriktningen beskrivs som segregerande, 
diskriminerande och stigmatiserande. I det demokratiska synsättet vill man 
därför bryta med de principer som bygger på att en grupp, ”de normala”, 
dominerar över än annan grupp, ”de icke normala”. Målet blir inte att 
kompensera avvikaren till ett normalt beteende utan att istället lyfta fram de 
variationer och behov som ryms inom skolan. Ett synsätt som oftast benämns 
relationellt.  

Utvecklingsstörning 
Exempel på några begrepp som används synonymt med termen 
utvecklingsstörning är begåvningsnedsättning, förståndshandikapp, mental 
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retardation, intellektuell funktionsnedsättning och kognitiv funktions-
nedsättning. I denna text används främst begreppet utvecklingsstörning, vilket 
är det begrepp som oftast återfinns i lagar och styrdokument. Utgångspunkterna 
för bedömningen av vem som har en utvecklingsstörning varierar beroende på 
tidsepok, kultur, social struktur och tillgängligheten till service. 
Utvecklingsstörning brukar vanligen definieras på tre olika sätt: psykologiskt, 
socialt och administrativt (Sonnander, 1990). När den psykologiska definitionen 
används, betraktas utvecklingsstörningen som en reducerad intellektuell 
förmåga ”eller låg utvecklingsnivå som kan mätas med intelligenstest eller 
psykometrisk mätning” (Tideman, 2000, s 42). Det är alltså intelligenstester 
som anger vem som ska betraktas som utvecklingsstörd. Under 70 i 
intelligenskvot (IQ) brukar vara ett värde som markerar den nedre gräns, där 
personen lämnar gruppen som benämns normala för att ingå i den grupp som 
betecknas utvecklingsstörda. Det är denna gräns som är en viktig utgångspunkt 
för mottagande i särskolan.  

I den andra definitionen, den sociala, avgör miljön och tillhörande krav som 
ställs på personen vem som är utvecklingsstörd. Det är samhällets utformning 
som fastställer vilka som inte räcker till (Karlsudd, 1999). Den administrativa 
definitionen avser dem som är registrerade som utvecklingsstörda och 
berättigade att få insatser enligt speciell lagstiftning.  

Att bedömningen av avvikelser i hög grad påverkas av kultur och miljö går 
lätt att konstatera då utvecklingsstörning är mer frekvent i skolan än i förskolan 
och i vuxen ålder (Skolverket, 1998). Orsakerna till detta är många, men 
”skolans bristande förmåga att anpassa sig efter denna grupps 
undervisningsbehov på ett tillfredsställande sätt” (a.a., s 18) har av allt att döma 
stor betydelse.  

Det som är gemensamt för de psykiskt utvecklingsstörda är 
begåvningshandikappet. I alla andra avseenden är de olika precis som alla andra 
människor, möjligen ännu mera olika (Grunewald, 1994). Människor med 
utvecklingsstörning har som andra olika talanger, personlighet, styrkor, 
svagheter och behov. ”En utvecklingsstörning innebär en långsammare 
utvecklingstakt under barn- och ungdomsåren och finns sedan med under hela 
livet” (SOU, 2011 s 142). Utifrån normalitetsbegreppet kan man diskutera vem 
som ska definieras som utvecklingsstörd. Helt klart är att den intelligens som 
många gånger är kopplad till skolans kontext, är ett mått på kognitiva 
färdigheter som definieras IQ. Med en omskrivning kunde en IQ under 70 
likaväl kallas skolrelaterad funktionsnedsättning. Sällan testas någon elev 
utifrån andra förmågor för att därefter definieras som t.ex. musikaliskt, 
konstnärligt eller emotionellt utvecklingsstörd.  

Särskilda skolformer  
Grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för 
vuxna är alla särskilda skolformer som, vid sidan av det ordinarie 
utbildningssystemet, inrättats för personer med funktionshindret 
utvecklingsstörning. Skollagen anger att barn i allmänhet ska tas emot i 
grundskolan med en reservation i 5§: ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till 
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grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas 
emot i grundsärskolan.” (SFS 2010:800)  

I skollagen anges inte att elever ”placeras” i särskolan, utan de ”tas emot” 
där. Det kan antas att den senare formuleringen låter mindre myndighetsmässig. 
Man mister därmed den påtagliga koppling begreppet ”placering” har till att det 
är fråga om myndighetsutövning. Skolverket använder dock i sin 
författningssamling begreppen synonymt (Nissen, 2010).  

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. 
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller 
delar av utbildningen i ämnena.  

Grundsärskolans senaste kursplaner börjar tillämpas höstterminen 2011. I 
kursplanerna anges att eleverna ska undervisas i bild, engelska, hem- och 
konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, 
naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller 
svenska som andraspråk samt teknik. Grundsärskolans samlade läroplan gäller 
även för träningsskolan. Denna särskilda inriktning har dock egna kursplaner 
för ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 
vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Från och med 2011 blev 
särskolan nioårig, precis som grundskolan. Tidigare har elever i grundsärskolan 
och träningsskolan haft möjlighet att gå tio år, men det sista året har varit 
frivilligt. Det är, enligt de senaste kursplanerna möjligt för en elev att gå två år 
extra i grundsärskolan, men bara under förutsättning att eleven inte har nått 
målen. Eleverna i grundsärskolan bedöms efter kunskapskrav med en femgradig 
betygsskala. Det innebär att skrivningen i tidigare kursplaner om att bedömning 
ska ske efter elevens förutsättningar har försvunnit. Betyg sätts endast efter 
begäran från elev eller vårdnadshavare. I träningsskolan finns inga betyg, 
däremot bedömningsnivåer.  

Specialskolan är en statlig skolform för barn och ungdom med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som huvudman. Elever som på 
grund av synskada i kombination med ytterligare funktionshinder, dövhet eller 
hörselskada och elever som på grund av grav språkstörning inte kan gå i 
grundskolan eller i särskolan, tas emot i specialskolan. Specialskolan är tioårig 
och syftar till att ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje individs 
förutsättningar. Så långt som möjligt ska utbildningen i specialskolan motsvara 
den utbildning som ges i grundskolan eller grundsärskolan (Skolverket, 2010).  

Dagens gymnasiesärskola ska ge elever med utvecklingsstörning en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska, så långt det 
är möjligt, motsvara den som ges i gymnasieskolan. Den består av åtta 
nationella program samt specialutformade och individuella program. Av 
gymnasiesärskolans läroplan (Lpf 94) framgår att gymnasiesärskolan ska 
förbereda för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. I ett nytt 
betänkande från gymnasiesärskoleutredning (SOU, 2011) föreslås en framtida 
utformning av gymnasiesärskolan som bättre ska harmoniera med den nu 
reformerade gymnasieskolan.  

Särskild utbildning för vuxna, även kallad särvux, är en utbildning på 
grundläggande nivå och syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som 
motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Utbildning på 
gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den 
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som utbildningen på nationella eller specialutformade program i 
gymnasiesärskolan ska ge.  

Mottagande i grundsärskolan 
Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den 
pedagogiska utredningen ska avgöra om barnet har förutsättningar att nå 
grundskolans kunskapsmål. Utredningen bör även innehålla en beskrivning av 
barnets pedagogiska situation, kunskapsutveckling och vilka insatser som 
skolan har gjort för att anpassa verksamheten till barnets behov. Den 
psykologiska utredningen ska avgöra om barnet har en utvecklingsstörning och 
syftar till att beskriva barnets kognitiva förmåga. Utredningen bör innefatta en 
redogörelse av barnets utveckling fram till den aktuella tidpunkten, bedömning 
av den kognitiva förmågan via begåvningstest och andra professionellt 
vedertagna bedömningsinstrument. Den medicinska utredningen ska ge en bild 
av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till 
barnets svårigheter och vad dessa eventuellt kan innebära för barnets fortsatta 
utveckling. Den sociala utredningen syftar till att komplettera underlaget och 
visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan som påverkar 
möjligheten att lära och klara skolarbetet (Skolinspektionen, 2011).  

Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. Om 
barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i 
grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller i övrigt 
enligt skollagen. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin 
vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 
barnets bästa. Huruvida skolans kvalitet och inkluderingsmognad blir av 
avgörande betydelse när barnets bästa diskuteras återstå att se. I vilket fall är 
detta veto från skolans sida en skärpning från tidigare regler och har försvagat 
föräldrarnas inflytande över sitt barns utbildning. Tidigare var en 
försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över skolpliktiga barns 
skolgång gällande (Skolverket, 2001). Denna lag, ”lagen om försöksverksamhet 
med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång”, innebar att 
inget barn kunde tas emot i särskolan utan vårdnadshavarens medgivande.  

Särskolan är inte rätt skolform för elever som av andra skäl än 
utvecklingsstörning, eller vad skollagen därmed jämställer, inte klarar 
undervisningen som grundskolan bedriver. Elever med autism ska i normalfallet 
inte längre höra till grundsärskolans målgrupp utan ska endast gå där om de 
också har en utvecklingsstörning. 

Grundskolan har en skyldighet att erbjuda elever i behov av särskilt stöd det 
stöd de behöver för att nå kunskapsmålen. En skolgång i särskolan innebär lägre 
ställda kunskapsmål och får därför konsekvenser för möjligheten till fortsatta 
studier. Efter avslutad grundsärskola och gymnasiesärskola är möjligheterna 
små att gå vidare till yrkesutbildning eller annan typ av högre utbildning, vilket 
också begränsar valmöjligheten på arbetsmarknaden (Skolinspektionen, 2011). 
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Ökad sortering eller diskriminering? 
Skolverket rapporterar att elevökningen i den obligatoriska särskolan var drygt 
50 procent mellan läsåren 1995/96 och 2005/06. Här finns en stor variation 
mellan kommunerna då närmare 70 procent av kommunerna de facto hade en 
större ökning än så. Den procentuella ökningen var som störst i de mindre 
kommunerna. Andelen elever i särskolan var läsåret 2009/10 cirka 1,4 procent 
(cirka 12 100) av barnen i grundskolan. Ytterligare cirka 500 elever mottagna i 
särskolan förra läsåret fullgjorde sin skolplikt i fristående skolor (SOU, 2011; 
Skolinspektionen, 2011). Elevökningen har inte stått i proportion till variationer 
i elevantalet i grundskolan och kan inte heller relateras till någon fastställd 
ökning av antalet barn med intellektuella funktionshinder i befolkningen 
(Skolinspektionen, 2011). Andelen särskoleelever som är integrerade i ordinarie 
klasser har under de senaste 20 åren blygsamt ökat från 12 procent till 15 
procent, med stor variation inom landet. De största andelarna integrerade elever 
återfinns i glesbygdskommuner. Integrationen har uppenbarligen gått långsamt 
möjligen parallellt med att de integrativa formuleringarna i styrdokumenten har 
bleknat. Medan 8,4 procent av eleverna i grundskolan går i fristående skolor 
utgör särskoleeleverna på fristående skolor endast 4 procent av den totala 
andelen särskoleelever (Skolverket, 2009) vilket bör vara en indikation på 
dubbelt segregerande krafter.  

Antalet elever i gymnasiesärskolan har i stort sett fördubblats sedan 
millennieskiftet. Jämför man med början av 1990-talet är ökningen än större. 
Den höga andelen elever i gymnasiesärskolan skapas redan under den senare 
delen i den obligatoriska särskolan. Det är således inte inför gymnasiesärskolan 
beslutet att övergå till särskolan fattas utan främst under de senare åren av den 
obligatoriska skolan (SOU, 2011). 

Barn i särskolan är en heterogen grupp och omfattar barn i både 
grundsärskolan och träningsskolan. Barn med en lindrig utvecklingsstörning 
befinner sig ofta i gränslandet mellan grundskolan och särskolan. Det är i denna 
grupp som ökningen av barn i särskolan genom åren har funnits (a.a.).  

Tyvärr följer den segregerande utvecklingen ett liknande mönster inom 
arbetslivet. Andelen eleven som anställts efter att ha avslutat 
gymnasiesärskolans nationella program/motsvarande har på ungefär trettio år 
minskat från 60 till 17 procent. Detta är klart anmärkningsvärt, särskilt med 
tanke på att andelen elever av en årskull har ökat i gymnasiesärskolan under 
samma period. Utvecklingen är mycket bekymmersam då möjligheten för 
eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden utan särskilda stödåtgärder också 
minskat radikalt, från uppåt 20 procent i början av perioden till 3 procent vid 
perioden slut. Denna utveckling ter sig tyvärr logisk då ungdomar i daglig 
verksamhet och ungdomar med aktivitetsersättning (tidigare definierat som 
förtidspension) har ökat (SOU, 2011). 

Det finns en risk att barn med mycket svaga studieresultat tas emot i 
särskolan, trots att de med rätt stödinsatser har förutsättningar att nå 
grundskolans kunskapsmål. Dessa barn som, utan en ordentlig utredning, 
riskerar att felaktigt bedömas tillhöra särskolans målgrupp är exempelvis barn 
med dyslexi och barn med koncentrationssvårigheter. Skolinspektionens 
granskning (Skolinspektionen, 2011) visar att handläggningen inför mottagande 
i särskolan brister och därmed inte är rättssäker. Många av de utredningar som 
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ska ligga till grund för beslutet att ta emot barnet har allvarliga brister. 
Skolinspektionen riktar kritik gentemot samtliga 30 kommuner som har 
granskats beträffande handläggning och underlag inför mottagande i särskolan. 
Man konstaterar i rapporten att ”det är uppenbart att kommunernas 
handläggning och utredningar inte håller en godtagbar kvalitet vid beslut om 
mottagande i särskolan”. Skolinspektionens granskning markerar starkt att 
handläggningen inför mottagande i särskolan har brister och är rättsosäker. 
Även många av de utredningar som ska ligga till grund för beslutet att ta emot 
barnet har allvarliga brister. Vidare visar Skolinspektionens genomförda analys 
att andelen utrikes födda elever samt elever med utrikes födda föräldrar är fler 
än motsvarande målgrupp i grundskolan (jfr Rosengren, 2009). 
Skolinspektionen ser mycket allvarligt på det resultat som granskningen har 
visat. Kommunerna måste, för att säkerställa rätt skolform för eleverna, gå 
igenom alla sina utredningar. Att bristerna i handläggningen och i utredningarna 
visat sig ha en sådan omfattning som har framkommit är oerhört allvarligt 
eftersom ett beslut om att placera ett barn i särskolan kan få mycket stora 
konsekvenser för barnets framtid. Att barnet tas emot i rätt skolform är därför 
en viktig rättssäkerhetsfråga. Resultatet av granskningen är alarmerande vad 
gäller utredningsunderlagen. Granskningen visar på kompetensbrister i alla fyra 
utredningarna (Skolinspektionen, 2011). 

Enligt lagen felaktigt mottagna elever 
Helt uppenbart placeras många barn felaktigt i särskolans verksamhet. Vad som 
också synliggörs är att det kan vara ”slumpen och bostadsorten som avgör om 
ett barn i gråzonen mellan grundskola och särskola hamnar i den ena eller andra 
skolformen” (Nissen, 2010, s 11). Skollagen anger att ”Utbildningen skall inom 
varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet”. Tydligast brister i 
likvärdighet gäller de klara skillnaderna i skolornas vilja och förmåga att möta 
barn i behov av särskilt stöd i sin verksamhet. Det stora mottagandet till 
särskolan i vissa kommuner kan rimligtvis inte förklaras av att andelen barn 
med utvecklingsstörning på motsvarande sätt är ojämnt fördelat över landet.  

Om ett barn med ett annat funktionshinder än utvecklingsstörning, till 
exempel dyslexi, felaktigt placeras i särskola kan detta grunda ett krav på 
skadestånd för fel eller försummelse vid myndighetsutövning, enligt 
skadeståndslagens 3 kap. 2§. Det utgör också en kränkning av elevens 
rättigheter enligt Europakonventionen, dels kränkning avseende rätten att undgå 
diskriminering, dels rätten att få undervisning (Nissen, 2010). Om det förelåg en 
konkret risk att ådra kommunen skadestånd för särskoleplaceringar grundade på 
bristfälliga underlag, skulle det säkerligen föranleda såväl noggranna 
utredningar som mer flexibla rutiner för att fördela elevstödet. Skadeståndet 
skulle då, förutom att fungera som ersättning och upprättelse för de drabbade 
barnen, även kunna fungera preventivt genom att ge kommunerna drivkraft att 
låta ett tillräckligt elevstöd finnas tillgängligt för de elever som behöver det, 
oavsett vilken skolform eleverna går i (a.a.). 

Om eleven hade fått adekvat stöd i grundskolan kunde han/hon ha fortsatt i 
gymnasieskolan, kanske i ett yrkesprogram och då fått bättre möjligheter att 
försörja sig på den öppna arbetsmarknaden. Förutom att det enskilda barnet blir 
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ekonomiskt och känslomässigt lidande av en felaktig placering, får placeringen 
också långtgående samhällsekonomiska följder. En grov uppskattning av Nissen 
(2010) ger följande samhällsekonomiska effekt av en oriktig särskoleplacering.  

 
En grundskoleplats kostar cirka 80 000 kronor per år, medan en särskoleplats 
kostar tre till fyra gånger mer, vilket ger en merkostnad på cirka 160 000 – 240 
000 kronor per skolår. Om en del av dessa pengar i stället utnyttjades till att 
tillhandahålla ett adekvat elevstöd för grundskolans elever, skulle det medföra 
stora samhällsekonomiska vinster, både på kort och på lång sikt. Barnet skulle 
som vuxen komma att betala kanske 80 000 kronor i skatt om året under cirka 
40 år, och därmed bidra med i storleksordningen 3 miljoner kronor under sitt 
arbetsliv, i stället för att kosta lika mycket i bidrag. Den samhällsekonomiska 
förlusten kan således uppskattas till 6 miljoner kronor, en summa som ska 
multipliceras med det antal barn som varje år sätts i särskolan, men som skulle 
kunnat gå i grundskolan med tillräckligt stöd. (Nissen, 2010, s 11). 

 

Det orimliga är att kommunerna inte har något att vinna ekonomiskt på en 
onödig och felaktig särskoleplacering. Däremot kan den enskilda skolan spara 
pengar genom att lämna över ansvaret till en annan skola eller genom att 
definiera eleven i en annan personkrets, i stället för att öka resurserna för det 
elevstöd som rättmätigt skulle kunna ges inom den ordinarie kommunbudgeten.  

Enligt lagen rätt mottagna elever 
Om nu de barn och ungdomar som på korrekt laglig grund placeras i särskolan 
får en olik behandling i jämförelse med jämnåriga kamrater i grundskolan, är 
detta då att betrakta som positiv särbehandling eller diskriminering? 
Uppenbarligen är verksamheten mycket olik runt om i landet. I vissa kommuner 
finns inga eller en låg andel barn placerade i särskilda verksamheter. Här väljer 
man att klara sitt utbildningsuppdrag genom att integrera särskolan i 
grundskolans verksamhet. Varför kan vissa skolor inkludera elever med 
utvecklingsstörning medan andra skolor totalt havererar i uppdraget? Är det 
djupt orättvist och diskriminerande att en elev i en kommun kan vistas i en 
verksamhet där alla elever inkluderas, medan en elev i en annan kommun 
placeras i en särskild skolform? Det finns anledning att här upprepa Skollagens 
formulering 9§: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Kan då de 
särskoleelever som inte får samma möjligheter som andra elever placerade i 
samma skolform använda sig av diskrimineringslagen för att få upprättelse? 
Ryms dessa skillnader inom samma lagtak? Vad händer om en skola lagförs 
som konsekvens av den organisation och verksamhet som realiseras? Å ena 
sidan har skollagen bjudit in till en indelning där man gör åtskillnad mellan 
elever, ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav 
därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan” (SFS, 
2010:800, 5§), å andra sidan finns det en lag som klart indikerar att det är en 
brottslig handling att diskriminera. 

Sällan har barn med kognitiva funktionsnedsättningar vänt sig till 
handikappombudsmannen HO, eller i senare tid diskrimineringsombudsmannen 



 14 

DO, för att pröva en strukturell diskriminering från skolans sida. Ett fall är från 
november 2007 då HO och en gymnasieskola ingick förlikning i ett ärende som 
gällde en elev i en särskoleklass. Vid en studentavslutning hade samtliga elever 
utom särskoleeleverna personligen ropats upp på scenen för att ta emot 
utmärkelse. Särskoleeleverna ropades enbart upp på scenen som grupp, inte 
individuellt. En elev från gymnasiesärskolan ansågs sig diskriminerad och 
gymnasieskolan accepterade att betala eleven 15 000 kronor för kränkningen. 
Ett fall där föräldrar reagerat med en anmälan var när Vellinge kommun i slutet 
av 2000 lät inhägna särskolan vid Herrestorpskolan. Ett två meter högt 
nätstängsel runt skolbarnens utemiljö väckte förädlarnas irritation vilket 
slutligen resulterade i anmälningar till Skolverket och 
handikappombudsmannen. Det var kränkande för särskoleeleverna ansåg 
Malmö särskoleförening. Vellinge kommun motiverade det hela med att en av 
eleverna var så rymningsbenägen att han måste hållas under ständig uppsikt. 
Handikappombudsmannen kritiserar åtgärden som beskrevs som 
diskriminerande. HO lät i ett uttalande meddela att dagens handikappspolitik 
bygger på full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde. Staketet 
ansågs manifestera särskoleelevernas utanförskap. Istället ansåg HO att 
Vellinge kommun borde ha försökt hitta andra lösningar. 

Det är inte alltid särskiljandet blir så här fysiskt tydligt, inramningar och 
barriärer kan visa sig på mer subtila sätt. Det är därför viktigt att 
utbildningsanordnare varje år upprättar en plan med en översikt över de åtgärder 
som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga 
och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 
dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra 
under det kommande året, allt enligt diskrimineringslagens direktiv. I en sådan 
plan kan det vara lämpligt att se över de villkor som gäller för elever inom alla 
skolformer men också förhållanden mellan de olika skolformerna. 
Huvudprincipen måste gälla oavsett vilken skolform eleven går i.  

Negativ och positiv stämpling 
Stämplingsteorin har i en rad undersökningar använts som förklaringsmodell 
när det gäller avvikande beteenden och då särskilt när det gäller förstärkning av 
avvikande beteenden. Stämpling eller stigmatisering innebär att människor eller 
grupper tillskrivs avvikande egenskaper som värderas negativt (Goffman, 
1972). När en person befinner sig i en viss miljö, kan det vara så att hon/han 
visar någon mindre önskvärd egenskap som gör henne/honom olik de övriga i 
gruppen. På grund av denna egenskap reduceras personens position i 
grupperingen vilket i sin tur leder till ett diskriminerande förhållningssätt från 
omgivningen som motverkar normalisering och sociala erkännande. Denna 
negativa stämpling kan förekomma på olika nivåer och uppträda i en rad olika 
former. Ett exempel på negativ stämpling kan vara att en elev avskiljs från sin 
klass och placeras i en specialpedagogisk verksamhet med dåliga lokaler, där 
personal med låg status, och som saknar utbildning och handledning, får 
ansvara för ”undervisningen”. Genom detta tillvägagångssätt skickar man 
signaler till det enskilda barnet, barnets föräldrar, övriga elever och föräldrar, 
skolpersonal och till sist hela omgivningen, om att barnet som avskiljs är 
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mindre värt än övriga (Karlsudd, 2002). Principen för negativt stämpling och 
exempel på negativt stämplande faktorer illustreras i figuren nedan (Figur 2). I 
ett exempel som detta är det svårt att se särskiljningen som någonting annat än 
en diskriminering.  

 

 
Figur 2 Principen för processen negativ stämpling 

 

I sin yttersta form leder negativ stämpling till att eleven blir utstött och 
stigmatiserad. Vid skolor där funktionsnedsättningar ses som något besynnerligt 
är risken för stigmatisering betydande (Karlsudd, 2007).  

Samma egenskaper som värderas negativt i ett sammanhang, kan i ett annat 
mer tillåtande klimat, värderas positivt. Stämplingen kan därför med 
utgångspunkt i detta resonemang (Karlsudd, 1999) både vara en negativ och 
positiv handling. Aktiviteter och insatser som leder från integrering mot 
särskiljande benämns negativ stämpling. Aktiviteter och åtgärder som arbetar 
mot inkludering benämns positiv stämpling. ”Om klimatet i personalgruppen är 
positivt och pedagogernas förhållningssätt gentemot särskolebarnet bygger på 
respekt och acceptans, kommer barnet som ingår i gruppen att stämplas 
positivt.” (Karlsudd, 1999, s 181) Andra exempel på faktorer som ger positiva 
avtryck kan vara att undervisningen, där mindre skolskickliga barn sätts i 
centrum, värderas högt av arbetsledning och andra kollegor. Att lokaler och 
övriga resurser som handledning och stöd till personalen är väl dimensionerade 
är även det exempel på faktorer som stödjer processen. Personalens betydelse 
som förebilder är mycket viktig. Positiv stämpling kan ses som en 
kvalitetsstämpel som tillkännager att barnet som står i fokus för olika insatser är 
viktigt och betydelsefullt. Principen för positiv stämpling och exempel på 
positivt stämplande faktorer illustreras i figuren nedan (Figur 3). 
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Figur 3 Principen för processen positiv stämpling 

 

Ovanstående modell kan genomföras i en såväl integrerad som segregerad 
miljö. Positiv stämpling kan jämföras med hjälp av positiv särbehandling. Om 
den genomförs på ett omdömesgillt sätt i en integrerad miljö med bra resurser, 
är chanserna stora att åtgärderna verkligen upplevs som positiv särbehandling 
och får den effekt som avses, nämligen att nå målen för likabehandling, 
Karlsudd, 2003). Om insatserna genomförs i en segregerad miljö, är det 
sannolikt så att vissa elever trots bra lokaler och kompetent personal ändå 
känner sig diskriminerade och särskilda från den normala verksamhetens elever 
eller tidigare klasskamrater.  

Integrering, integration och inkludering 
Integrering och integration är två begrepp som sedan början av 1970-talet har 
använts flitigt för att beskriva omständigheter och relationer mellan 
handikappade och icke handikappade elever. Då begreppen förekommer i olika 
sammanhang och med olika betydelse, har innebörden i dem varit något diffus. 
Ett flertal författare har pläderat för att särskilja och renodla termerna och då 
samtidigt urskilja olika former och nivåer av integrering. Några författare menar 
att termen integrering bör representera en process och integration ett tillstånd 
(Hill & Rabe, 1987; Rosenqvist, 1996). Integrering blir i denna 
begreppsbestämning en process som strävar mot att maximera interaktionen 
mellan handikappade och icke handikappade. En nackdel med ett synsätt som 
detta är att all verksamhet som inte är totalt segregerad kan definieras som 
integrerad. Ett begrepp som på senare år kommit att ersätta termen integrering 
är inkludering. För många står denna definition för en betydligt mer 
genomgripande delaktighet än termen integration. I denna text görs denna 
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distinktion: Om inkluderingen inte på förhand är självklar, är processen 
integrering vägen mot målet inkludering. En inkluderad verksamhet är tyvärr 
sällan given, ständigt måste man möta de krafter som arbetar i riktning mot 
segregering. 

I syfte att skilja en mer ytlig form av integrering från en mer genomgripande 
och meningsfull integrering har ett flertal olika definitioner presenterats. Den 
indelning som görs i fyra olika nivåer nämligen fysisk, funktionell, social samt 
samhällig integrering är klassisk och säkert den mest refererade (Söder, 1979). 
Begreppen har ofta fungerat som utgångspunkt för att värdera och analysera 
verksamheter vilka har som mål att inrymma alla elever. Söders indelning 
innebär alldeles klart en mer kärnfull definition av begreppet integrering, men 
konsekvenserna av indelningen har inte alltid varit positiva. Även denna 
uppdelning kan ha bidragit till en uppfattning och acceptans av att integration 
råder, bara man inte medvetet segregerar eleverna.  

En liknande förskjutning av terminologier och begrepp är den att så kallade 
individintegrerade barn från särskolan på vissa skolor benämns ”de 
inkluderade”. Att rikta denna definition mot en speciell grupp gör att begreppet 
förlorar sin innebörd. Ett försök att klargöra skillnaden mellan integrering och 
inkludering är att låna en liknelse från en kemilärare och använda termerna 
blandning och förening. Blandning skulle då stå för en mer mekanisk åtgärd 
motsvarande integreringen, där starka och naturliga kopplingar mellan olika 
kemiska ämnen saknas. Förening står för en mer genomgripande 
sammansättning där ämnena är bundna till varandra och där det i jämförelse 
med blandningen är betydligt svårare att separera dessa. Det bildas något nytt 
där de olika ämnena bidrar till det nya.  

Ett exempel på att termen integrering kan vara en kraftfull värdemätare på 
delaktighet är den kärnfulla och välkända definition som formulerades av 
professor Ingemar Emanuelssons ”När förlusten av en medlem av en grupp 
känns som ett minus, något negativt, då är integrering i den gemenskapen på 
väg att utvecklas.” (Emanuelsson, 1996, s 22) Denna metafor skulle möjligen, 
med utgångspunkten att begreppet integrering nötts ut, kunna omformuleras så 
här 15 år senare: ”När förlusten av en medlem av en grupp känns som ett minus, 
något negativt, då kan verksamheten förväntas vara inkluderad”.  

Integreringen som process kan uttryckas som ett ständigt möte mellan 
normalverksamhetens och specialverksamhetens kulturer. I dessa två kulturer 
finns det många, mer eller mindre starka krafter, som i förhållande till den 
gemensamma ytan, den integrerade verksamheten, verkar i olika riktningar 
(Figur 4). Det kan till exempel vara grundskolans syn på prestation och/eller 
särskolans omvårdande kultur som gör att den integrerade verksamhetens 
spelrum blir mindre. Storleken på det gemensamma utrymmet, den integrerade 
verksamheten, uttrycker följaktligen effekten av dessa krafter.  
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Figur 4 En kontinuerlig påverkan av den integrerade ytan 
 

För att arbetet mot en integrerad, eller ännu hellre, en inkluderad verksamhet 
ska bli framgångsrik krävs att personalen i det båda kulturerna, med läroplanens 
övergripande mål för ögonen, ständigt arbetar för att öka den integrerade 
arenan. Om de normgivare som främst påverkar skolkulturen befinner sig i 
dessa kulturers ytterände och därtill har en skolledare som är otydlig i sin 
ledning och värdeförmedling minskar garanterat det integrerade utrymmet 
väsentligt.  

Olik behandling utan saklig grund 
Om vi nu vill undersöka om skolan diskriminerar elever kan vi återgå till den 
enkla men tydliga definition av diskriminering som presenterades i inledningen, 
nämligen att ”diskriminering är olik behandling utan saklig grund”. Vad är då 
en saklig grund? En saklig grund måste vila på teoretiskt väl förankrade 
pedagogiska argument och inte enbart på det som många gånger benämns sunt 
förnuft, tradition eller vana. Ofta står dessa begrepp för icke vetenskapliga och 
oreflekterade handlingar Genom att granska verksamheten utifrån Söders 
indelning kan vi förmodligen upptäcka att en del av den rådande ordningen inte 
är grundad i en saklig argumentering med i forskningen förankrade 
ställningstagande. Saknas dessa argument kan man säkert ta några, om än små, 
steg framåt i den process som leder mot likabehandling.  

Låt oss analysera verksamheten i en trappa konstruerad utifrån Söders 
indelning i fyra nivåer (se Figur 5 nedan) där de två översta stegen, tre och fyra 
i min tolkning av begreppen, representerar en inkluderad verksamhet.   
  

Så kallad 
specialverksamhet 

Så kallad 
normalverksamhet 

Integrerade 
verksamhet 
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4. Samhällelig integrering (inkludering) 
Tillgång till samma resurser som andra, samma 
möjligheter att påverka sin egen situation. 
Vilka sakliga argument har bidragit till inkludering? 

3. Social integrering (inkludering) 
En gruppgemenskap som omfattar utvecklingsstörda och icke 
utvecklingsstörda. 
 
Vilka sakliga argument har bidragit till inkludering? 

2. Funktionell integrering 
Gemensamt resursutnyttjande i form av: 
               samverkan 
      samtidigt utnyttjande 
samutnyttjande av resurser  
Vilka sakliga argument föreligger för särskiljandet? 

1. Fysisk integrering 
Rumsligt närmande mellan utvecklingsstörda och icke utvecklingsstörda.  
 
Vilka sakliga argument föreligger för särskiljandet? 

 
Figur 5.  Steg mot inkludering. Byggd på Söders indelning (1979). 

Om en verksamhet befinner sig på nivå 1 (Figur 5), där till exempel särskolan är 
placerad nära en grundskola, vilka är då argumenten för att inte mötas inom 
samma byggnad? Om barnen i de olika skolformerna arbetar i samma byggnad 
(nivå 2, Figur 5) men inte samutnyttjar lokalerna utan kanske använder en 
särskild matsal eller uppehållsrum, vilka argument ligger då till grund för denna 
planering? Om det är gemensamma lokaler men man inte är där samtidigt, vad 
beror detta på? Är man i samma lokaler utan att samverka, hur rättfärdigas 
detta? Varför har man inte t.ex. idrott, bild eller kanske något kärnämne 
tillsammans? Är detta positiv särbehandling eller är det kanske diskriminering? 
Hur upplever eleverna detta åtskiljande?  

Det är säkert inte alltid så att barn och föräldrar upplever verksamheten som 
positiv särbehandling. Det kan snarare uppfattas som ett exkluderande och 
utestängande från det som definieras som normalverksamhet. Man kan lätt ställa 
sig frågan om i fall det skulle råda samma acceptans från omgivningen om 
denna grupp elever på sin fritid blev hänvisade till särskilda restauranger, 
affärer, bibliotek, simhallar, idrottsklubbar och så vidare. Varför har man inte 
särskilda bibliotek för barn med kognitiva funktionsnedsättningar när nu skolan 
kan inordna en segregerad verksamhet för samma grupp? Om de allmänna 
bibliotekens verksamhet inte uppfyllde kraven på att inkludera alla människor, 
skulle förmodligen en anmälan om diskriminering ligga nära till hands. Mot 
bakgrund av ovanstående kan det vara intressant att pröva diskrimineringslagen 
utifrån de elever som har sorterats i undervisningssystemet och framförallt dem 
som har förts till särskolans verksamhet. Vilka sakliga argument går att finna 
när de särskiljs från sina jämnåriga kamrater? Är specialpedagogiska åtgärder 
diskriminerande då den särskilda undervisningen som regel sker åtskilt från den 
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övriga så kallade normalverksamheten? Kan en specialpedagog eller 
speciallärare sägas vara en diskrimineringspedagog då hon/han, inte sällan 
relativt oreflekterat, ansluter sig till det kompensatoriska och segregerande 
system som dominerar specialpedagogiken?  

I Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet står att läsa följande i kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag: 

… solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla.  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse 
(SKOLFS 2010:37, s 2). 

Att barn med kognitiv funktionsnedsättning är särskilt ”utsatta” råder inget 
tvivel om och att vi alla är ”andra människor” går heller inte att bestrida. Det är 
inte lätt att känna solidaritet med svaga och utsatta om man inte möter den 
grupp som ofta definieras som barn i behov av särskilt stöd. Går det då att leva 
upp till målformuleringarna utan en inkludering? Helt klart är att segregeringen 
av elever har ökat betydligt under åren. Inskrivningen till särskolan har som 
tidigare redovisats ökat dramatiskt, antalet friskolor är fler och med vissa 
undantag har friskolorna generellt inte samma vilja att rekrytera barn i behov av 
särskilt stöd. Benämningen barn i behov av särskilt stöd är väl generaliserande 
då det särskilda stödet många gånger är relaterat till barnets skolsvårigheter 
alltså den tid som barnet vistas i skolan eller den tid som skolan annekterar i 
form av läxor. I en definition som ovan gör skolan sig som tolkningsföreträdare 
vad gäller hela barnets utveckling och livssituation. Ett bättre ordval kunde vara 
barn i behov av särskilt stöd i sitt skolarbete. Kan det vara så att inom ett flertal 
områden är det inte eleven som är utvecklingsstörd utan det är skolan som stör 
elevens utveckling exempelvis i den empatiska mognaden? En konsekvens av 
detta kunde leda till en av många tänkbara alternativa definitioner av 
utvecklingsstörning. Person med utvecklingsstörning: 

Person som på grund av organisatoriska avgöranden, hindrats från naturliga 
möten med människor, som av samhället definieras som funktionsnedsatta och 
till följd därav fått störningar i den empatiska utvecklingen. Störningarna kan 
vara av sådan omfattning att en person utgör ett allvarligt hot mot de rättigheter 
som anges i regeringsformen kapitel 1, alla människors lika rättigheter.  

 
Om en person enligt ovanstående definition inte kunnat utveckla en förståelse 

och ett solidariskt förhållningssätt och samtidigt får stora möjligheter att 
påverka den framtida verksamhet t.ex. genom sin position eller utbildning kan 
detta, utifrån den värdegrund som presenteras i rad olika styrdokument, få 
allvarliga konsekvenser och eventuellt utgöra ett hot mot gällande 
regeringsform. Framtida samhällsplanerare, jurister, lärare, domare och givetvis 
samtliga medborgare, med eller utan funktionshinder, måste mötas för att skapa 
den förståelse som krävs för att bygga ett samhälle utan diskriminering. En 
segregerad skola förbereder inte för en integrerad arbetsmarknad och ett 
integrerat samhälle. Att förbereda integrering genom segregering har aldrig 
varit en effektiv metod. Som regel förblir den som segregeras i den miljö och 
karriär hon/han blivit placerad i. Den kloka formulering som presenterades i 
Carlbeckskommitténs utredning illustrerar detta på ett utmärkt sätt, ”om vi ska 
leva tillsammans måste vi lära tillsammans”. Om man som anställd i skolans 
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verksamhet tycker det är en god idé att minska segregeringen kanske det är dags 
att handla.  

Att arbetet mot en inkluderad skola i första hand inbegriper ett samspel 
mellan lärare och elever råder enighet. Faktum till trots fokuseras elevens 
potential före lärarens. Inte sällan hör man från pedagoger ”det finns barn som 
inte passar in i en inkluderad skola”. Sällan eller aldrig hör man representanter 
från samma verksamhet säga ”det finns lärare som inte passar in i en inkluderad 
skola”. Det är lätt att lägga ansvaret på andra och på skolans organisation. För 
att hänvisa till en lärare som uttryckte sitt engagemang enligt följande ”fråga 
inte vad integreringen kan göra för din skola, fråga vad du kan göra för 
integreringen”. Denna travestering på Kennedys berömda ord är klart tänkvärda. 

Den (special)pedagogiska utmaningen  
Som framgått av tidigare genomgång finns två tydliga inriktningar för 
specialpedagogiskt arbete. Den första har som främsta mål att genom 
kompenserande åtgärder verkar för att eleven ska passa in i skolmiljön. Den 
andra inriktningen arbetar i första hand med att anpassa omgivningen till 
eleven. De båda inriktningarna kan benämnas den snäva (Figur 6) respektive 
den vida verksamheten (Figur 7). Det är den snäva ansatsen som har störst 
representation i skolans verksamhet. Den utövas vanligen i särskilda grupper 
och fokuserar bland annat på kompensation, metoder, färdigheter. Ofta är det så 
kallade basämnen/kärnämnen i centrum för verksamheten. Många gånger 
koncentreras undervisningen kring svårigheter och avvikelser och genomförs av 
en liten personalgrupp, tämligen avskilda från den övriga verksamheten. I denna 
typ av verksamhet, där normaliteten är snäv, föreligger det en större risk för 
diskriminering och stigmatisering.  
 

 

Figur 6 Den snäva verksamheten 
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Den andra inriktningen, den vida verksamheten (Figur 7), har inte samma fasta 
grund i den specialpedagogiska verksamheten. Den kännetecknas av en väl 
förankrad ideologisk hållning, där möjligheter och likheter blir centrala och där 
arbetet engagerar samtliga på skolan. Den ideologiska hållningen är förankrad i 
en tolkning av styrdokumenten. I centrum är ett gemensamt förhållningssätt, 
som utmärks av positiva attityder och acceptans mot den grupp som behöver 
extra stöd. Undervisningens innehåll ger stort utrymme för områden som etik, 
moral, jämlikhet och solidaritet vilka integreras i övriga ämnen. I den vida 
verksamheten är integration ett villkor. I denna verksamhet är risken för 
diskriminering betydligt mindre (Karlsudd, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7  Den vida verksamheten  
 

Den snäva och den vida verksamheten kan uppfattas som två helt åtskilda 
inriktningar men i själva verket finns inslag av de båda systemen i varje enskild 
skola. Frågan är vilken typ av inriktning som får lov att dominera. Det dubbla 
budskap som skickas inom skolans verksamhet känns frustrerande för många 
lärare. Å ena sidan formuleras standardiserade mål i grundskolans kursplaner 
som därefter utvärderas i nationella prov. Denna typ av mål passar väl in i den 
traditionella skoltraditionen som präglas av sortering, segregering och 
diskriminering. Å andra sidan finns uttalade målbeskrivningar som meddelar att 
verksamheten ska omfatta alla barn och ungdomar. Det blir motstridigt att söka 
kompensatoriska vägar för att anpassa eleven till den standardiserade miljö som 
skolan representerar, samtidigt som målet är att vidga verksamheten och minska 
kraven på anpassning. Att acceptera en ”olikhet” men verka för att den ska bli 
mindre är en (special)pedagogisk utmaning. Denna kan exemplifieras enligt 
följande: Om ett barn har kommunikationssvårigheter är det angeläget att med 
olika kompenserande metoder arbeta för att barnet utvecklar sina 
kommunikativa färdigheter. Att då välja den snäva och kompensatoriska vägen 
kan betyda att man faller till föga för den kategoriska verksamheten och risken 
för att barnet ska känna sig otillräckligt och kanske diskriminerat är uppenbar. 
För samtidigt är det viktigt att man arbetar för en miljö som är tolerant och 
tillåtande och där eleven kan fungera i en integrerad miljö oberoende av om de 
kompensatoriska åtgärderna lyckas. Den snäva kompensatoriska verksamheten 
måste därför reduceras i sin särskiljande form och övergå till att bli en del av 
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den vida verksamheten. Den kompensatoriska verksamheten måste utövas i en 
integrerad miljö om vi vill ha en inkluderande skola. De kompensatoriska 
åtgärderna måste rymmas i den vida verksamhet och genomföras tillsammans 
med övriga elever (Figur 8).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8  Den (special)pedagogiska utmaningen.  

Det är viktigt att de kompensatoriska åtgärderna inte blir övermäktiga för 
barnen. Här gäller det att skapa jämvikt där tolerans och likabehandling blir 
ledorden. Det är också angeläget att påminna om att barn mottagna i särskolan 
inte omfattas av grundskolans normativa mål, men dessvärre ofta av dess 
normativa kultur. Konsekvensen blir då en påtagligt skolrelaterad 
funktionsnedsättning.  

Vi är alla utvecklingsbegåvade 
Grundskolan som organisation är med sitt snart genomförda sjugradiga 
betygssystem angelägen om att kategorisera elever utifrån skolskicklighet. 
Denna skicklighet är ur ett begåvningsperspektiv utomordentligt snävt 
definierad. Om man nu inte klarar de lägsta kravnivåerna erbjuds man att ingå i 
en särskild anpassad skolform. Ett erbjudande som inte alltid motsvarar 
begreppsbestämningen ”erbjudande”. Denna särskilda skolform har också betyg 
och bedömningar utifrån liknade uppsatta mål. Konsekvenserna kan därför bli 
att du underkänns på en nivå, placeras i en särskild skolform och därefter 
återigen blir graderad men den här gången tillsammans med övriga 
”underkända”.  

Vi pratar om ojämn begåvningsprofil och utvecklingsstörning på olika nivåer. 
Indelningen bygger på en ständig jämförelse med ”normalt” som referenspunkt. 
Vi har specialskolor för särskilt begåvade och för särskilda begåvningar. Vi har 
skolformer för de barn och ungdomar vars begåvning inte ryms inom det som 
kallas normalitet. Uttrycket ”vi är alla lika” väger lätt och motpolen ”vi är alla 
olika” används i särskiljande syfte.  

Begåvad inom olika områden och på olika nivåer? Utvecklingsstörd inom 
olika områden och på olika nivåer? Kan vi då utgå från att alla människor i 
någon mening är både begåvade och utvecklingsstörda? Då måste det betyda att 
alla är utvecklingsbegåvade. Ja, så kanske det är? Utifrån denna tes kan vi 
konstituera den gemensamma nämnaren i ”en skola för alla”. Vi är alla 
utvecklingsbegåvade. Vi kan därför sluta att sortera och diskriminera och i 
stället utvecklas på våra egna villkor i en mer individuell och mindre 

Utökad normalitet 

Kompensation 
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standardiserande och kategoriserande skola. En skola som är värd att bära 
namnet, vår gemensamma skola, vår skola för alla. 
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