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Sverige

Policy
• En skola för alla
• Tillgång till en likvärdig inkluderande skola

• Officiella historien 
• Ingen kategorisering av barn och skolsvårigheter
• Alla barn är inkluderade i den reguljära undervisningen
• Låg andel barn med skolsvårigheter och i behov av särskilt 

stöd
• Alla som behöver stöd för sitt lärande får det också
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Men, 
I praktiken

•20% av alla barn har skolsvårigheter och är i behov av särskilt  stöd 
(Andreasson et al, 2014)

•21 % av pojkarna i åk 9 är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2013)

•Ca 10%-12% av eleverna ”har” ADHD (Holmberg, 2009; Visser et.al., 
2014) 16% av pojkar i USA har ADHD (Hinshaw & Scheffler (2014).

•14,4% av eleverna når inte målen i grundskolan (Skolverket, 2015)
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Placeras i särskild undervisningsgrupp

• Skolverket, 2013:

Typ av särskilt 
stöd

Totalt antal 
elever i 
grundskolan

%  andel av 
elever i åk 9

% andel 
pojkar i åk 9

% andel 
flickor i åk 9

Särskild 
undervisnings-
grupp

12 588 
(1,4%)

3 3,6 2,3

De flesta grupperna organiseras för elever med NPF som t ex ADHD 
(Skolverket, 2014, Hjörne, 2015).
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En skola för alla – ett politiskt mål under 200 år

• Återkommande och levande politisk formulering……
• men….
• vi har aldrig haft en skola för alla…

• Samhälleligt dilemma
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Ingen ny idé

• …rationellt sortera ut ’de kvickare ämnena’
för vidare utbildning, därför undersöktes 
barnens ”böjelser” och naturliga 
förmågor/begåvningar så att ”mängden 
halvutbildade människor, som kunde förorsaka 
mer skada än nytta i landet, inte skulle utökas”
(Salvius 1738)
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Att kategorisera skolproblem-
en sammanfattande historisk överblick 

Moralisk/ religiös 
diskurs 
(1800-talet)

Psykologisk/
Medicinsk diskurs 
(tidigt 1900-tal)

Pedagogisk/
medicinsk 
diskurs
(1930-talet)

Social/
Psykologisk 
diskursl  
(1960’s)

Biomedicinsk/
Neuropsykiatrisk 
diskurs
(1990-)

vanartig
Idiot
Fåne
Nagelbitare
Fattig
Oböjlig
Stygg
Lat
Utomäktenskapliga 
barn

Sinnesslö
Trög
Dum
Imbecill
Undermålig
Lågt IQ
Idiot
Halvidiot
Kvartsidiot

Psykopat
Nervös
Hysteriker
Neurotisk
Skolkare
Svagbegåvad
Vänsterhänt
ordblind

Bråkig
Livlig
Hämmad
Ängslig
Dagdröm-
mare
Snattare
Fabulerande
Skolomogen
CP
MBD

Damp
ADHD
Aspergers
Tourette
Dyslexi
Dyscalculi
CD
ASD
ADD
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En skola för alla: ’pedagogiska särlösningar’

•1890   - idiotklass
•1930   - psykopatklass

- svagklass
•1962   - skolmognadsklass

- hörselklass
- hjälpklass
- synklass 
- läsklass
- frilufts- och hälsoklass
- CP-klass
- obs-klass

•1975   - MBD-klass
•2000   - SUV: DAMP-klass
•2002   - SUV: ADHD-grupp, Aspergers-grupp: Oasen, Vita   

Huset, Paradiset, Äppelgården, Lilla Klassen
•2010    - Resursskola, SUV: ASD, ADHD, blandade grupper, 

språkklass. lärstudio m m

8



www.ips.gu.se

Elevhälsoprojekt 2000-2010

Utkom september 2013
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Slutsatser av elevhälsoprojektet

• Barnen ses som problematiska och skolans praktik tas 
för given och görs osynlig

• Barnets röst eller perspektiv är inte närvarande
• Problemen hamnar inuti barnet. Det är barnet som ska 
utredas och ”behandlas”

• Individualiserande kategorier som gör skolproblem till 
elevproblem

• Neuropsykiatriska diskursen i den meningen inget nytt
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Hur kan elevhälsoteamets arbete utvecklas?

• Mer konkret diskussion av var, när och hur elevers 
problem uppträder - analys av pedagogiska 
situationer 

• Beskriva mer än förklara
• Se möjligheter istället för hinder 
• Kritisk analys
• Inkluderande pedagogik – vilket stöd gynnar alla?
• Multiprofessionalitet – hur utnyttja? 
• Synliggöra elevhälsan
• Handledning
• Barnets svaga ställning
• Utveckla dokumentation
• …
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Ny skollag – Rättighetslag som betonar Inkludering

• präglas av en helhetssyn på eleven och elevens 
behov,  individualisering, inkludering av alla elever 
och rätten till en likvärdig utbildning (SFS 
2010:800).

• betonar att det särskilda stödet ”ska ges inom den 
elevgrupp eleven tillhör” (SFS 2010:800, §11). 

• endast om det föreligger särskilda skäl får stödet 
ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp 
(§11).
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Ny förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa

• Följande yrkesgrupper ska ingå:
skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt 
”personal med sådan kompetens att elevernas behov av 
specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SFS 
2010:800, 2 kapitlet, §22). 

I den nya skollagen anges också tydligt att elevhälsan 
främst skall vara förebyggande och hälsofrämjande och 
på så sätt stödja elevers utveckling mot utbildningens 
mål. 

Rektor är formellt ansvarig
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Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa

• Minska riskfaktorer för en negativ utveckling och stärka 
friskfaktorer

• Skapa en god lärandemiljö, främja barns utveckling
• Tilltro till elevens egen förmåga
• Barns delaktighet – utgå från barnens perspektiv
• Positiva vuxenkontakter
• Goda social nätverk och socialt stöd
• …….

• Nytt forskningsprojekt om elevhälsoarbete i praktiken – att 
förebygga problem och skapa förutsättningar för god omsorg 
och rätt stöd
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Internationella utblickar och trender

Diagnosanvändningen ökar

•Ca fem miljoner barn i skolåldern har ADHD I USA och ¾ av dessa 
använder medicin typ Ritalina

•I England ökade andelen barn med diagnosen ADHD med ca 700% 
mellan åren 1996-2006

•Medicinförskrivningen har ökat med 274% runt hela världen, bara i 
Sverige är det 75.000 barn som varje dag medicinerar mot ADHD 
(Graham, 2010)

•Barn presterar bättre utan medicinering (Jörg e.a., 2012; Adler Nevo 
e.a., 2014)
•Sämre kognitiv förmåga vid långtids behandling  (Ruggiero, S et 
al,2012)
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Inkludering

• Ett inkluderande skolsystem – ett ideal över hela världen
Men har åtföljts av

• en snabbt växande andel av elever i behov av särskilt stöd och
särskilt andelen neuropsykiatriska diagnoser har ökat kraftigt

• Ökning av exkludering av elever i skolan
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Exempel

• Scotland: en fyrfaldig ökning av barn identifierande som i 
behov av särskilt stöd (ASN) och den största gruppen är barn 
med socioemotionella och beteende  problem (inkl ADHD) 
(Riddell & Weedon, 2015)

• Nederländerna: det specialpedagogiska systemet är 
omfattande, differentierande och segregerande, ca 5 % av 
barnen går i specialskolor (Pijl, 2015)  

• NSW, Australia: Omfattande ökning av barn diagnosticerade 
med neuropsykiatriska diagnoser och medicinsk behandling. 
Ofta går dessa elever i specialskolor (Graham, 2015)

• USA: Under de två sista decennierna har andelen barn med 
funktionsnedsättningar som undervisas i reguljära klassrum 
ökat med i genomsnitt 50%– ”No Child Left Behind” and RTI 
(Danforth, 2015)
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Response To Intervention (RTI)
• flytta fokus från ”problems within the learner, toward a process that focuses on 

improving student achievement by improving the overall instructional process” 
(Fuchs & Fuchs, 2006, p.486). 

• alla elever undervisas tillsammans och tidiga insatser förebygger behov av 
särskilt stöd längre upp i åldern (Fischer & Frey, 2010). 

• lärare, föräldrar och barn arbetar tillsammans i syfte att skapa ett effektivt 
system för tidiga interventioner (Obs! ej åtgärd eller kompensation)

• Genom en intervention kommer eleven oftast ikapp sina jämnåriga och fortsatt 
stöd är onödigt 

• Tre steg – från att alla får en modifierad undervisning till att ett fåtal får speciell 
undervisning

• 50 % fler inkluderade i reguljär undervisning (Danforth, 2015)
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Tidigare studier av inkluderande arbetssätt i Sverige

• ”Nossebro exemplet” (Persson & Persson, 2012)
- ett inkluderande arbetssätt hade positiva effekter på elevernas    
skolresultat överlag. 

- ett tydligt ledarskap, lärares förkovring i forskningsresultat, känsla av 
gemenskap bland lärare och elever samt nytänkande när det gäller 
skolsvårigheter, klassifikationssystem och elevers olikhet bidrog 

• En annan svensk studie (Nilholm & Ahlm, 2010) visar att inkludering 
- gav eleverna en känsla av gemenskap, social delaktighet och 

trygghet.
- lärarna förändrade sitt arbetssätt för att uppnå ett inkluderingsideal
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Dessutom visar effektstudier att

• Inkludering ger elever med funktionsnedsättningar en ökad 
acceptans från jämnåriga, ökad vänkrets, ökad självkänsla, 
bättre skolresultat, mindre stigmatisering och bättre 
levnadsvillkor efter avslutad skolgång.

• Elever utan behov av särskilt stöd hade också fördelar av 
inkluderingsprincipen 

Salend & Garrick, 1999
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Specialpedagogik eller inkluderande pedagogik? 

• Stort gap mellan retorik och realitet i det svenska skolsystemet och så 
har det alltid varit…….

• “Special education, i.e. focus on pupils’ shortcomings and need of 
support -assimilation in which a process of accomodation leaves the 
school remaining essentially unchanged” (Barton, 2006, p. 234). 

• “Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening 
to unfamiliar voices, being open, empowering all members and about 
celebrating ’difference’ in dignified ways” Barton, 2006, p. 233) 
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Rapport från ett fo-proj: Ledningens och 
lärares/specialpedagogens syn på inkludering
• pedagogiskt utvecklingsarbete och specialpedagogisk handledning i 

kollegiet, forma hela kollegiet i ”ett specialpedagogiskt tänk”
• ”Det som är bra för elever i behov av stöd är bra för alla”

• man ger alla elever tydliga instruktioner, varför gör man det man gör etc

• dubbelbemanna med lärare i klassrummet istället för enskild 
undervisning eller särskilda undervisningsgrupper. 

• stor öppenhet för nya arbetssätt och specialanpassningar i 
undervisningen.“

• Läraren har en positiv syn på elevers möjligheter
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Och goda relationer är centralt 

• bra relation lärare- elev är central. Genom det skapas också en 
grogrund för lärande och utveckling (jfr Säljö, 2000; Edwards & 
Mercer, 1987). Betydelsen av att känna tillhörighet och att bli sedd 
skapar förutsättningar för en positiv utveckling för individen 
(Noddings, 1996; Salend & Garrick, 1999).

• Vikten av att skapa relationer, se alla elever och att lyssna till 
“unfamiliar voices”, som Barton (1997, p.234) uttrycker det, är 
centralt. Liknande resultat vittnar Persson & Perssons (2012) studie 
om. 

• Se också Mehans et al:s studie om constructing school successful 
(Mehan et al, 1996) 
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Mot en inkluderande pedagogik på riktigt
• Se möjligheter istället för hinder – en synvända

• Inkluderande pedagogik – vilket stöd gynnar alla? RTI:s 
trestegsmodell? Khan Academy – ”You can learn anything”

• Involvera barnet i sin egen utbildning och lärande

• Prova nya djärva grepp organisatoriskt och pedagogiskt

• Skolledare och lärare är nyckelfigurer arbetet mot inkludering 
(Persson & Persson, 2012)

• Skapa community of practice där föräldrar också ingår

• Byta perspektiv - Lärare i behov av stöd istället för elev i behov av 
särskilt stöd?
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