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1900-talets början 

• Idén om en sammanhållen skola för alla 
introduceras 

• Paragraf 48 i Folkskolestadgan 

• Särskilda skolor och s k arbetshem för elever 
med hörselnedsättning, synnedsättning, 
utvecklingsstörning 
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1950-talet: Med olika kategorier som grund 

• Hjälpklass;  

• Observationsklass för barn med psykiska särdrag; 

• Läsklasser för barn med speciella läs- och skrivsvårigheter; 

• Hörselklasser för hörselsvaga barn; 

• Synklasser barn med synfel; 

• Talklasser för barn med talfel;

• Skolmognadsklasser för barn med försenad skolmognad; 

• Friluftsklasser för barn som haft tuberkulos eller som har 
tuberkulos men ej är smittförande; 

• Hälsoklasser för allmänt klena barn, barn med nedsatt 
motståndskraft mot infektioner samt barn i långvarig 
konvalescens (U 55, s. 263).
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1970-talet: Integreringstanken växer fram 

• SIA-utredningen 

• Kritik mot "speciell undervisning, för 
speciella elever, av speciella lärare 
på en speciell plats”, föreslag om 
avveckling av klinikerna. 

• Från segregering till integrering 
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Lgr 80: Från individ till miljö/relationer
” Att utgå från eleven innebär inte att  det 
räcker med diagnostisering av eleven. En 
sådan kan ge otillräcklig information för att 
förstå svårigheter som uppstår i skolan.  Det 
är nödvändigt att belysa elevens relationer till 
andra och diskutera arbetsförhållanden i 
skolan”     Lgr 80/1982:7 s. 22
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1990-talet: 

• Specialpedagogutbildningen startar i och 
med att speciallärarutbildningen lades ned. 

• Salamancadeklarationen (1994)

• Relationellt respektive kategoriskt perspektiv 

• Elever i svårigheter respektive elever med 
svårigheter
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Summering 1900-2000
• Synen på olikheter har varierat över tid (och vi 

kan vara säkra på att det kommer att fortsätta 
så……)

• Synen på hur undervisningen ska möta 
olikheter har också varierat över tid…

• ..men är starkt grundad i en idé om ”dual 
systems”…

• …Olika diskurser för att förklara barn och 
elevers olikheter över tid…….
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Hjörne & Säljö, 2008, s. 55
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Inkludering och delaktighet 

9
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Varför inkludering och delaktighet? 

• Styrdokument

• Utbildningsresultat 

• Sociala värden
Se t.ex. Mitchell (2008;2016). 

• Värdet i att lyssna till alla elevers 
röster! 
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”Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 
ökar risken för framtida psykosociala problem. 
Exempelvis är allvarlig kriminalitet i ung vuxen 
ålder 8–10 gånger så vanligt bland dem med 
låga betyg som bland dem med medel/ höga 
betyg. Detta mönster finns i alla 
socioekonomiska grupper” 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 228) 
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Ett starkt argument: 
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”Jag var bara orolig och gjorde en massa dumma 
grejer. Men det snackades om att sätta mig i särskola. 
Man ville märka ut mig, och jag kände mig som ett ufo. 
Det började ticka som en bomb i kroppen” (ss. 92-93)

”En speciallärare bara för mig! Jag blir galen på det. 
Visst, jag kanske inte var värsta ordningsmannen. Men 
man får inte skilja ut barn på det viset. Man får inte!” 
(s.93)

”Den där särbehandlingen sitter kvar i mig. Jag mådde 
inte bra av det.” (s. 93)

Vad vet vi om konsekvenserna av 
organisatorisk differentiering? 
• Stigmatiseringseffekter: Både självvärdering och 

motivation påverkas om elever placeras i negativt 
differentierade grupper

• Förväntningar från lärare och kamrater: Lärare 
tenderar att sänka krav och förväntningar i dessa 
elevgrupper. Även bland kamrater sänks 
förväntansnivån (Persson & Persson, 2012, s. 49). 

• Hatties studie Synligt lärande (2014) 
problematiserar nivågruppering som pedagogisk 
modell och menar att effekterna av nivågruppering 
är minimala i relation till inlärningsresultat (se 
s.129-132). 
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Naturlig variation av olikheter
15

Universal Design for Learning 
(UDL)
• Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever 

att känna sig motiverade och engagerade i sitt 
eget lärande. 

• Skolan ska skapa förutsättningar för att elever 
utvecklar kunskaper och förmågor på olika sätt 

• Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever 
att arbeta, ta till sig information, uttrycka sig och 
visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt 
med stöd av varierande arbetsformer.  

Variation är normen
(fritt översatt efter Meyer, Rose & Gordon, 2014). 
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Några grundläggande utgångspunkter: 
• lämna samma information med olika metoder 

(som uppfattas med syn, hörsel, känsel)

• lämna information i justerbara format (till exempel 
text och grafik som kan förstoras, ljud som kan 
förstärkas, textad återgivning av talat språk och 
muntliga beskrivningar av bilder och grafik)

• se till att viktiga ord och symboler förklaras och 
förstås

• visa innehåll från flera medier, inte bara text och 

• aktivera elevernas förkunskaper 

(Mitchell, 2014, s. 241). 
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Avslutning – ett framtidsperspektiv: 

”Åtgärder i skolan måste bottna i en ömsesidig respekt för
olika synpunkter om vilka behov, intressen och ämnen
som har värde. Det innebär att man blir accepterad och
att man själv kan acceptera andra och bidra till det
gemensamma, men efter förmåga. Detta är processer
som kräver ömsesidig anpassning och som förutsätter att
alla är tillsammans i ständig konfrontation och
samverkan. Det kräver inkludering, och att alla som
senare ska vara tillsammans i samhället också är det i
skolan.”

(Haug, 1998, s. 20).
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Kontaktuppgifter: 
http://www.hkr.se/daniel‐ostlund
http://danielostlund.blogspot.se
https://twitter.com/danneostlund
https://www.instagram.com/dr_ostlund/
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