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Underbart är kort − en gemensam läroplan för särskola och grundskola i 
knappt två decennier.  
 
I det pågående arbetet med att utforma nya läroplaner och kursplaner för den obligatoriska 
skolan uttalar Regeringskansliet (2008) en omtanke om undervisande lärare att inte behöva slå 
i flera böcker. De som arbetar i särskolan respektive grundskolan ska få kommande läroplan 
och kursplan som en enda, sammanslagen bok att läsa och hålla sig till. Detta sägs öka 
möjligheten att de nationella målen för respektive utbildning blir kända hos varje enskild 
lärare. Den bok som läraren får i sin hand handlar om endast den skolform han eller hon 
undervisar i. Därmed ska även ”förutsättningarna för att målen ska styra undervisningen i 
högre grad än tidigare förbättras” (ibid., s.4) Det är uppenbart, att den tidigare påbjudna 
samverkan mellan skolformerna mot en inkluderande undervisning och i förlängningen ett 
inkluderande samhälle inte kommer att underlättas. I vad mån särskola och grundskola 
kommer att fjärma sig från varandra återstår att se. Regeringskansliets argumentation behöver 
granskas. Här kan ligga en hund begravd.  Skolverket och på sin tid Skolöverstyrelsen har 
under årens lopp producerat åtskilliga styrdokument, som bestått av delar och häften. 
Exempelvis Läroplan för särskolan (1973) bestod av flera fristående delar, närmare bestämt 
en allmän del och en supplementdel, som i sin tur – med det uttalade motivet praktiska skäl – 
var uppdelad i flera häften. Skolverket ger kontinuerligt ut ett stort antal föreskrifter, råd och 
anvisningar som småskrifter. Varför skulle en sådan trend brytas? Finns det andra motiv än 
omtänksamhet bakom Regeringskansliets val?  
 
Frågan är om inte en gemensam och enhetlig läroplan för hela den obligatoriska skolan 
alltsedan 1994 blir en utbildningshistorisk parentes. I detta bidrag placeras ovannämnda 
episod in i ett större utbildningshistoriskt sammanhang, där såväl inkludering som 
exkludering och marginalisering präglat särskolan och dess elever. Framställningen har fått 
några underrubriker. Efter en inledande begreppsexercis under rubriken Språkbruk och 
kategorisering belyses i ett historiskt perspektiv skolformen särskola, där den fortfarande 
befinner sig vid sidan av grundskolan. Vägen fram mot en skola för alla beskrivs och 
analyseras via några av särskolans styrdokument. De står som milstolpar mot en inkluderande 
utbildning, även om framfarten på den vägen verkar ha stannat upp och möjligen kommer att 
nå vägs ände. Granskningen gäller vidare premisser och villkor för särskolans elever, dvs. 
dem frågorna verkligen berör. Några av utmaningarna på vägen mot En skola för alla belyses. 
Texten mynnar ut i en spaning in i framtiden. 
 
Särskolans elever riskerar att betraktas som avvikande från normen, grundskoleeleven. Om 
inkludering inte längre är ett mål att sträva efter, så tilltar särskoleelevers marginalisering. 
Bristtänkande utifrån ett tillkortakommande påskyndar en sådan process. 
 

Barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. (SFS 1985:1100, 3kap.3§) 
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Nu gällande regelverk benämner särskoleeleven utvecklingsstörd. Elever/personer med 
utvecklingsstörning är en benämning, som i någon mån bättre harmonierar med de 
internationella styrdokument, som tillkommit efter skollagen av 1985 års modell. 
Distinktionen rör främst frågan om människosyn, där personen lyfts fram i förgrunden. 
Funktionsnedsättningen – uttryckssättet är officiellt påbjudet – kommer därmed i bakgrunden. 
 
 
Språkbruk och kategorisering 
Kategorisering av elever är en förutsättning för särskolans existens. Särskola och grundskola 
är och har varit skilda former av obligatorisk skola i Sverige alltsedan 1954, då särskolan blev 
etablerad skolform och barn med utvecklingsstörning erkändes som elever, möjliga att 
undervisa. Lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna infördes 1954. 
”Vissa” var närmare bestämt de bildbara sinnesslöa. Bildbarhet i sin tur relaterar till 
bildningsbegreppet. Under senare delen av 1800-talet stod bildning för ett fastställt pensum, 
ett bestämt mått av lärostoff, som eleven, lärjungen, skulle tillägna sig under skoltiden. 
Elevens receptionsförmåga tolkades i olika grader av bildbarhet. De elever som inte förmådde 
ta till sig fastställt pensum placerades i hjälpklass och andra former av specialklass i ett 
differentierat utbildningssystem.  
 
Bildningsbegreppet har använts på olika sätt i den svenska utbildningskontexten (Nordin, 
2009). Då skolan huvudsakligen var ett bildningsprojekt hanterades personers bildbarhet. Som 
Nordin (ibid.) påpekat, så har bildningsbegreppet tjänat synnerligen disparata 
utbildningsintressen. Uppfattningen att personer med utvecklingsstörning genom pedagogiska 
processer kunde vidareutvecklas spreds med nya vetenskapliga rön. Vård och omsorg om 
”dessa arma varelser” − dåtidens språkbruk och rådande människosyn, kunskapssyn och 
samhällssyn lyftes fram av Karlsson (1988) − övergick alltmer till lärande och socialisation 
eller som det hela uttryckts: från patient till medborgare (Regeringens proposition 
1999/2000:79). Bildningstanken i sin tidigare skepnad tonades ner och demokrati blev 
honnörsordet (Gustavsson, 2007).  
 
Tidigare hade möjligheten och lämpligheten att undervisa dessa barn både diskuterats och 
ifrågasatts utifrån rådande pedagogiska grundsyn. 1968 blev dock ett betydelsefullt år, då 
skolplikt infördes för även obildbara sinnesslöa. Den då införda träningsskolan tog emot den 
stora skara barn, som ditintills exkluderats i ett utbildningssystem endast för bildbara.  
Fullständig skolplikt transformerades till en demokratisk rättighet för alla. 
 
Själva kategoriseringen av personer med utvecklingsstörning innebär ett särskiljande och görs 
utifrån socialt konstruerade gränsdragningar och uppgjorda bestämmelser om normalitet, 
vilka skiftar över tid. Språkliga uttryck speglar grundläggande synsätt och tydliggör såväl 
kategorisering som kontext.  Språkbruk och gränsdragningar har skiftat över tid. Rappe1 
(1903) använder i dåtidens lärarutbildning för sinnesslöskolans räkning begreppet idiot utifrån 
ett medvetet val: 
 

Att jag använder benämningen idiot, hvilket ord tyvärr, genom det hånfulla sätt hvarpå det 
begagnats i allmänt tal så väl som i pressen, fått en sorglig och nedsättande betydelse, må förlåtas 
mig då ännu ingen svensk benämning i denna sjukdom fått fullt gällande kraft, såsom upptaget i 

                                                 
1 Rappe var föreståndare för Föreningen för sinnesslöa barns vård, som 1872 öppnade det första skolhemmet för 
sinnesslöa barn i Stockholm. Skolan fick statsbidrag efter några år och började utbilda lärare (Grünewald, 2009). 
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språkbruket. Under någon tid begagnades i skriftspråket ordet ’andesvag’ hvilket dock såsom icke 
fullt svenskt utdömts, och jag tror mig blifva bäst förstådd af den allmänhet, som möjligen tager 
del av detta arbete, genom att använda den öfver hela verlden kända benämningen: idiot.  
                                                                                                               (Ibid., s. 5f.) 
 

Rappes övergripande önskan om att nå fram med sina råd och anvisningar i första hand till de 
pedagoger, som ännu inte hade någon idiotskolans läroplan att hålla sig till, gör att hon väljer 
ett väletablerat och i folkmun känt uttryckssätt framför ett vetenskapligt preciserat. Witting 
(1968) fick i samband med träningsskolans införande anledning att reflektera över språkbruk 
och de återkommande namnskiftena: 
 

Bakom utbytet av beteckningar har emellertid inte endast funnits en önskan om att utmönstra 
termer, i den mån de visat sig få en pejorativ eller stötande innebörd, utan också en strävan, att 
finna sådana termer som så bra som möjligt svarar mot det som kännetecknar den grupp som de 
skall användas för att beteckna.         (Ibid., s.3) 

 
Witting uttalar sig utifrån en lika väl beprövad erfarenhet som Rappe, men länkar över till 
vetenskapen, som försöker precisera begrepp och förankra termer i teori. Just 1968 gäller i 
både teori och praktik den nybyggda bron mellan de bildbara och icke bildbara. En skola för 
alla börjar skymta fram.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas, att språkbruk och kategorisering är ett vanskligt och 
ansvarsfullt företag. Adekvat språkbruk kräver kunskap. Dåtidens idiot kan inte likställas med 
det sinnesslöa barnet, lika lite som särskoleelever är imbecilla, debila, dumma, efterblivna 
eller förståndshandikappade. Vad gäller kategorisering är gränsdragning svår. Att resonera 
utifrån intersektionalitet är ett sätt att komma loss ur knipan. Intelligensmätningarna, under 
sin glansperiod uttryck för exakt vetenskap, delade in elever i helt preciserade kategorier. Ett 
slags enhetlig, individuell intelligens mättes med exakta måttenheter, varvid de som föll under 
fastställda streck exkluderades. Men de praktiska utbildningsfrågorna var därmed inte lösta. 
Gränsen mellan särskola och grundskola kan ställas upp teoretiskt, men är inte tydlig i 
praktiken. I gränslandet mellan skolformerna befinner sig många elever. Media har på senare 
tid uppmärksammat särskoleplaceringar, som uppenbarligen gjorts på felaktiga grunder. Det 
finns fortfarande argument för En skola för alla.  
 
 
Vägen fram mot en skola för alla 
 
Tidigare under historiens gång har exkludering varit mera regel än undantag när det gäller 
utbildning för personer med utvecklingsstörning. Men utifrån initiativ, överenskommelser och 
lagstiftning har en annan färdriktning kommit att gälla. Enskilda personer, många av dem 
kvinnor, tog en gång djärva initiativ till att undervisa idioter. Så småningom tog landstingen 
ett frivilligt ansvar för undervisningen av sinnesslöa och staten bidrog ekonomiskt.  
 
1893 tillsattes en utredning, Andesvagsundervisningskommittén, som föreslog skoltvång för 
bildbara sinnesslöa barn. Förslaget rann dock ut i sanden. Det fanns hinder i vägen 
(Grünewald, 2009). Rappe (1903) som tagit sig an undervisning av sinnesslöa barn ställer som 
pedagog normala barn mot abnorma. Idiotundervisningen gäller abnorma och sjuka barn. Hon 
ser visserligen 
 

… den härjande sjukdom, idioti, som tycks gripa mer och mer omkring sig (ibid., s.6) 
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Likväl preciserar hon i en förlaga till inofficiell läroplan, Några råd och anvisningar vid 
sinnesslöa barns (idioters) vård, uppfostran och undervisning, den grannlaga pedagogiska 
uppgiften att bibringa undervisning i gymnastik och rörelse, naturlära, kristendom, 
handarbete, musik, sång, räkning, teckning samt färg- och formlära. Hon föreslår och 
beskriver väl även tal-, läs- och skrivövningar. Framför allt ska åskådningsövningar vara 
början på all idiotundervisning, enligt Rappe. Genom dessa lär sig barnet att fästa 
uppmärksamheten vid ett bestämt föremål (ibid.).  Kan detta motsvara koncentrationsövningar 
för dagens förskole- och skolbarn? 
 
1927 presenterade Allmänna föreningen2 en kurs- och utbildningsplan för sinnesslöskolorna. 
Föreningen föreslog i sammanhanget att benämningen sinnesslö skulle bytas mot andesvag. 
Men eftersom man inte kunde enas i frågan rann förslaget ut i sanden (Grünewald, 2009). 
Nästa skolpliktsutredning tillsattes 1941. Två läkare, Alfred Petrén och Anna-Lisa Annell, 
blev följdriktigt utredare, biträdda av några experter i skolfrågor. Denna gång fick projektet 
framgång. Landstingen ålades 1944 att vara huvudmän för undervisningen. Lagen om 
undervisning och vård av bildbara sinnesslöa trädde i kraft vid nyåret 1945. Grünewald 
(2009) skildrar en laddad och prestigefylld kamp mellan Medicinalstyrelsen och 
Skolöverstyrelsen om huvudmannaskapet. Skolöverstyrelsen gick hem med segern i kampen 
om utfärdandet av en första formella läroplanen 1946, Provisorisk undervisningsplan för 
sinnesslöskolan.  
 
Första läroplanen och kursplanen för särskolan, Lsä 73, utkom med en allmän del 
(Skolöverstyrelsen, 1973). Året därpå var läroplanens första supplementdel färdigställd 
(Skolöverstyrelsen, 1974). Där återfanns detaljerade anvisningar för verksamheten i 
särskolans förskola, grundundervisning3, träningsskola, yrkesskola samt särskild 
undervisning. Därefter tillkom ett supplement för att beskriva särskoleleven. Men även i den 
allmänna delen fick de senaste vetenskapliga rönen på detta område stor plats. Gunnar Kylén 
och Ala-stiftelsens då tongivande forskning kring ”den utvecklingsstördas 
personlighetsstruktur och miljöanpassning” (Skolöverstyrelsen, 1974, s.4) fick sin teoretiska 
förankring hos Jean Piaget, Jerome Bruner, Joy Paul Guilford och Robert W. Leeper (ibid.).  
Psykologins företrädare fick därmed starka röster. Inlärningspsykologiska teorier var bärande 
balkar i bygget. Även miljöns struktur och anpassningens villkor beskrevs.  (ibid.). 
 
Särskolans fick en ny läroplan 1990, Läroplan för den obligatoriska särskolan, Lsä 90 
(Skolöverstyrelsen, 1990), med stöd av 1986 års särskoleförordning. Denna gång gällde 
kursplanerna ”särskolan och träningsskolan”, vilket betyder att begreppet grundsärskola inte 
heller där kan spåras. 1994 är ett år att lägga märke till i sammanhanget. Då fick de båda 
skolformerna, grundskola och särskola, för första gången en gemensam läroplan, Lpo 94.  
Detta utbildningspolitiska steg kan tolkas i riktning mot den internationellt överenskomna 
utbildningspolitiska målsättningen, en inkluderande skola. I nuvarande utsikterna mot en 
kommande läroplan tar utbildningspolitiken uppenbarligen ett steg i motsatt riktning, då 
respektive skolforms läroplan inte blir en gemensam utgåva utan särskiljes. En helt gemensam 
läroplan för de båda skolformerna framstår då som ett kortvarigt projekt.  
 

                                                 
2 Föreningen med det fullständiga namnet Allmänna svenska föreningen för Vården om Sinnesslöa och 
Fallandesjuka, bildades 1916, som en efterföljare till Föreningen för sinnesslöa barns vård. Allmänna 
föreningen blev en betydelsefull remissinstans för regeringen (Grünewald, 2009).  
 
3 Begreppet grundsärskola användes ännu inte.  
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Med mänskliga rättigheter som motiv och kanaliserat genom bl.a. FN och dess organisationer 
har under lång tid pågått ett globalt utvecklingsarbete, som syftar till ökad välfärd och 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. FN-konvetioner och - deklarationer riktar 
in arbetet. För personer med utvecklingsstörning och deras utbildningsvillkor kan då nämnas 
Salamancadeklarationen (1996, 2001, 2006), som särskilt uppmärksammas och nationellt 
utvärderas vart femte år, för att målsättningen Education For All (EFA), En skola för alla, ska 
vara uppnådd 2015.  
 
FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning (FN, 2002) är visserligen inte 
juridiskt bindande, men avsikten är att de ska ingå i målbeskrivningar, transformeras till 
handlingsplaner och påverka lagstiftning. Sverige antog FN-konventionen om mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008. (Socialdepartementet, 2008). 
Konventionsstaterna erkänner personers med utvecklingsstörning rätt till utbildning, utan 
diskriminering och på lika villkor (ibid., artikel 24). Denna rätt till utbildning ska säkerställa 
ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer inriktat med 
 

 a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt 
förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och den 
mänskliga mångfalden, b) utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med 
funktionsnedsättning samt av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter… 
(ibid., artikel 24) 

 
Staten förbinder sig att säkerställa detta genom att 
 

… personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får tillgång till en inkluderande 
och kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning som följer efter grundutbildning 
på sina hemorter, skälig anpassning erbjuds utifrån personliga behov, personer med 
funktionsnedsättning ges nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet för att underlätta 
deras ändamålsenliga utbildning, samt ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i 
miljöer som erbjuder största möjliga kunskapsrelaterade4 och sociala utveckling som är förenlig 
med målet fullständig inkludering. (Artikel 24) 

 
För att förverkliga denna rätt, ska konventionsstaterna säkerställa att  
 

personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet på grund 
av funktionsnedsättning och att barn med funktionsnedsättning inte utestängs från kostnadsfri 
obligatorisk grundutbildning eller från undervisning som följer efter grundutbildning, på grund av 
funktionsnedsättning… 
 

Det nationella arbetet med att i ett rättighetsperspektiv i stället för ett 
omhändertagandeperspektiv tillförsäkra personer med funktionsnedsättning full delaktighet 
och jämlikhet fortgår (SOU 2009:36). 

 

                                                 
4 Den ursprungliga ordalydelsen är: “Effective individualized support measures are provided in environments 
that maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion.” 
(http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=284) I en på nätet tidigt spridd, preliminär och inofficiell 
översättning användes begreppet akademisk: ”som erbjuder … största möjliga akademiska och sociala 
utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering”. http://www.v-landstinget.se . I den svenska 
officiella översättningen valdes alltså begreppet kunskapsrelaterad. Samtidigt förekommer den inofficiella 
översättningen på svenska organisationers hemsidor. Innebörderna av en akademisk respektive 
kunskapsrelaterad utveckling skiljer sig emellertid markant åt. När det gäller personer med utvecklingsstörning 
blir frågan utmanande för det svenska utbildningssystemet. 
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När det gäller rätten till utbildning är det t.ex. fråga om att sprida kunskap om vikten av skälig 
anpassning av utbildningen med hänsyn till den enskildes personliga behov och om tillgång till 
nödvändigt stöd inom det allmänna utbildningssystemet för att underlätta ändamålsenlig 
utbildning. Här har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten en viktig uppgift att 
fylla… att personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna utbildningssystemet 
på grund av funktionsnedsättningen… Skyddet av de mänskliga rättigheterna är beroende av att 
människor har kunskap om sina rättigheter och de mekanismer som finns för att genomdriva dessa 
(SOU 2009:36, s. 102f.). 

 
Märk väl att elevers kognitiva funktionsnedsättning är inträdesbiljetten i särskolan. Frågan är 
om särskoleelever deltar i kunskapsutvecklingen om sina egna rättigheter och driver frågorna. 
Vem driver frågan om utveckling och användning av just kognitiva hjälpmedel? Sådana kan 
vidga särskoleelevens möjligheter till utbildning om de egna rättigheterna och det egna 
handlingsutrymmet. 
 
 
Särskoleelevers premisser 
 
Inom den synnerligen heterogena gruppen personer med funktionsnedsättningar märks 
gruppen personer med kognitiv funktionsnedsättning. Även denna sistnämnda grupp är en så 
pass heterogen skara, att själva kategoriseringen utgör ett lika vanskligt företag som att 
omnämna personer med funktionsnedsättning i grupp.  Men i en övergripande strävan att i 
möjligaste mån komma bort från kategorisering där denna inte är befogad, med största respekt 
för de önskemål som personer med kognitiv funktionsnedsättning själva har och de val de gör, 
så kretsar denna text alltså kring en särskild funktionsnedsättning, utvecklingsstörning.  Några 
mer eller mindre givna premisser ska här belysas och problematiseras. 
 
Förutom frågan om bildbarhet, som tidigare belysts, kan några exempel på uppfattningar om 
särskoleleven nämnas. Utomstående tog och tar sig fortfarande rätten att definiera. När Rappe 
(1903) talar om elevgruppen betonar hon slöa sinnen. Undervisningen, kallet, blir att ”… söka 
bringa lif, reda och ljus i de arma idioternas omtöcknade sinnen” (ibid., s.5).  Vidare talar hon 
om idioti som en sjukdom. Den uppfattningen lever kvar, om än djupt lagrad. En ung kvinna, 
som gått i särskola, konstaterar att hon har en sjukdom, hon också, som inte går att göra något 
åt: 
 

Dom säger att det syns inte på mig… jag är ju frisk! Frisk och kry… jag mår bra. Jag lever mitt liv 
bra. Jag tänker inte så mycket på det.        
                                                             (”Elin”, citerad i Frithiof, 2007, s.200) 
   

 
1973 års läroplan beskriver detaljrikt särskoleeleven utifrån ett psykologiskt perspektiv. I ett 
försök att ersätta tidigare indelningssätt utifrån intelligenskvot och intelligensålder, som 
omtalas som funktionellt ogrundade, görs en indelning i A-, B- och C-nivå som ett försök att 

  
… utgå från den kunskap man har om hur människor fungerar utifrån de förståndsprocesser och 
föreställningstyper de förfogar över.            (Skolöverstyrelsen, 1974, s.33) 

 
Intressant nog underkänns Världshälsoorganisationens indelning i djup, svår, måttlig och 
lindrig utvecklingsstörning, eftersom de är ”beteckningar på statiska grupper, godtyckligt 
avgränsade av bestämda IK-mått” (ibid., s. 32). En fjärde indelningsgrund omtalas som en 
vanlig medicinsk indelning. Även den avfärdas av en av psykologins ledande forskare, 
Gunnar Kylén: 
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Indelningen i idioti, imbecillitet och debilitet är en vanlig medicinsk indelning med godtyckliga 
gränsdragningar som dessutom varierar i olika kulturer5.                 (ibid., s. 32) 
  

Slående är utifrån vilken psykologins auktoritet den utvecklingsstördas personlighetsstruktur 
med sina informerande, kognitiva och agerande processer beskrivs.  De kognitiva processerna 
kopplas till de tre funktionsnivåerna. Det är i läroplanens framställning inte tu tal om att 
varenda utvecklingsstörd befinner sig på endera välpreciserade A-, B- eller C-nivån. 
Anmärkningsvärt är att när Witting (1968) några år tidigare i ett av Skolöverstyrelsens 
kompendier diskuterar pedagogiska problem vid undervisning i särskola, markeras i stället 
hur svåra gränsdragningar är. I den andan beskriver nuvarande styrdokument inte 
särskoleeleven på samma detaljerade sätt som tidigare gjorts. Frågan är vad som finns 
outtalat, vad som nuvarande pedagogers föreställningar vilar på. Fastslaget är att 
särskoleleven inte når upp till grundskolans mål. Wahlström (2006) identifierar i den 
skolpolitiska resultatrationaliteten den outtalade frågan om vad de elever, som inte har nått 
målen, verkligen kan. Hon spetsar till det hela: ”… vad innebär det att inte ha nått 
kunskapsmålen – betyder det att eleven inget kan?” (ibid., s.69).  
 
Sveriges anslutning till FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008) innebär omfattande förpliktelser och får 
sina konsekvenser för det obligatoriska skolsystemet i vårt land. Särskola som en särskild 
skola för personer med en specifik funktionsnedsättning behöver åter synas i sömmarna. Den 
undervisning som bedrivs i särskolan kan behöva förändras. Nu gällande kursplan för den 
obligatoriska särskolan (Skolverket, 2002) omfattar kursplaner i grundsärskolans tolv ämnen, 
vilka i hög grad motsvarar grundskolans ämnen. Däremot visar träningsskolans kursplaner i 
stället fem ämnesområden, till sina benämningar och innehåll helt skilda från både 
motsvarande i grundsärskola och grundskola. Träningsskolans undervisning gäller estetisk 
verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsuppfattning och verklighetsuppfattning (ibid.). 
I grundsärskolan ges betyg om eleven så önskar. Betygsnivåerna är endast G och VG. I 
träningsskolan ges inga betyg alls. Ämnesindelningen, ämnesinnehåll och betygspraxis 
speglar rådande uppfattning om såväl grundsärskoleleven som träningsskoleeleven och deras 
kunskapsutveckling. I kursplanen motiveras ämnena ”utifrån olika samhälls- och 
medborgarbehov”. Vilka grundantaganden och motiv ligger bakom det nationella beslutet att 
låta grundsärskolelevernas utbildning vara snarlik grundskolelevens samt att aldrig sätta betyg 
på en träningsskoleelevs skolprestationer?  Visst är det en fråga om bildbarhet. 
 
I nuvarande kursplan upprepas vid beskrivningen av varje uppnåendemål för både 
grundsärskola och träningsskola uttrycket ”Eleven skall efter sina förutsättningar…”. Frågan 
är hur kursplanens brukare resonerar om vad som är särskoleelevens egna förutsättningar. 
Vilka grundläggande uppfattningar råder?  Tendenser pekar mot avsteg mot målet En skola 
för alla eller åtminstone sänkt hastighet på vägen. 
 
 
Utmaningar på vägen mot en skola för alla 
 
Utmaningarna på vägen mot allas rätt till undervisning och En skola för alla har varit många. 
Utmaningar kan betraktas som både stötestenar eller stimulans. Här ska belysas endast några 
exempel. Pedagogiskt sett handlar det om grundläggande värderingar och synsätt på kunskap, 
människa och samhälle. Ericsson (2005) lyfter fram sådana sociala faktorer som okunnighet, 
                                                 
5 Som bekant hade Rappe (1903) tidigare gjort bedömningen att idioti var ett universellt begrepp.  
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likgiltighet, vidskepelse och rädsla.  Även de ekonomiska faktorerna finns med i bilden, inte 
bara i dagens krassa ekonomiska verklighet utan också vid tidigare vägavsnitt. Grünewald 
(2009) nämner hur Andesvagsundervisningskommitténs förslag att införa skoltvång för 
bildbara sinnesslöa barn avvisades på 1890-talet. Skälet var de stora svårigheterna att på 
förhand bedöma hur många barn det gällde. Därför skulle det bli alltför svårt att beräkna 
kostnaderna.  På så sätt försenades utbildningsprojektet för de bildbara och i förlängningen 
också för de obildbara. Svårigheten att beräkna kostnader var argumentet. För enskilda 
personer betydde detta försummade utbildningstillfällen. I Salamancadeklarationen är 
kostnadseffektivitet ett argument för En skola för alla:  
 

Vi tror och deklarerar att… ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste 
sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett 
integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn 
en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela 
utbildningssystemet. (Svenska Unescorådet, 2006, s.11)  

 
Alltsedan kommunaliseringen av särskolan, nationellt helt genomförd 1 januari 1997, har 
inskrivningarna i särskolan ökat markant. Bytet av huvudman, från landsting till kommun, 
skedde i samklang med den internationellt etablerade målsättningen Inclusion och Education 
For All (EFA), dokumenterad i Salamancadeklarationen (1996). Ökningen kan relateras till 
kommunaliseringen men även till ekonomiska nedskärningar, ett nytt betygssystem och en allt 
mer teoretiskt inriktad grundskola. 
 
En alltmera prestationsinriktad skola beskrev Englund (2006). Kunskapskrav och godkänt 
eller underkänt betyg i ämnena svenska, matematik och engelska identifierar han som 
skoldebattens hårdvaluta. Nu, när ytterligare några år gått, märks denna tendens allt tydligare. 
Elevers strävan efter inte bara godkända utan också mycket väl godkända betyg sätter en 
anmärkningsvärd press på dem själva. Lärare vittnar om hur en sådan press yttrar sig i 
stressande elevers somatiska och psykiska besvär. Samtidigt ställs lärare inför dilemman. Hur 
ska de betygsätta elevers prestationer, som bedöms strålande i jämförelse med vad eleven 
tidigare presterat, men som likväl inte når upp till fastställda kunskapsmål för godkänt betyg?  
Skolor rangordnas efter betygsnivåer och elever och föräldrar har att välja skola efter 
offentliga rangordningslistor. Att skolprofessionens huvudfråga tycks röra sig om kravet på 
måluppfyllelse gör att lärare känner sig vanmäktiga. Kanske för de särskoleplacering på tal så 
som man griper efter ett halmstrå. Segregeringen har fått uppleva ett slags renässans, enligt 
Egelund, Haug och Persson (2006), inte minst genom att inskrivningarna i särskolan ökat 
markant och särskolan får vara kvar.   
 
Givet att ingen undergrupp av den stora gruppen personer med funktionsnedsättning utan 
goda argument ska diskrimineras eller särbehandlas, kan kognitivt funktionshinder i ett 
rättighetsperspektiv jämställas med andra funktionshinder, exempelvis fysiska, i frågor om 
delaktighet och likvärdighet i utbildningssammanhang. Samtidigt har just en kognitiv 
funktionsnedsättning historiskt sett varit det mest grundmurade hindret för att komma in i 
utbildningssystemet och vidare på ordinarie utbildningsvägar. Exkludering är alltså i den 
meningen väletablerad när det gäller personer med utvecklingsstörning, vilket gör att 
inkludering har haft och bevisligen fortfarande har att kämpa i mer eller mindre motvind. 
Etablerade föreställningar om utvecklingsstörda är svåra att påverka. Att särskola i sig är ett 
exkluderande begrepp, att en funktionsnedsättning är enda skälet till placering i denna 
särskilda skolform, att akademisk utbildning endast i undantagsfall gäller personer med 
nämnda funktionsnedsättning, att den allmänna arbetsmarknaden i stort sett är stängd för 
denna grupp verkar vara naturligt. Få ifrågasätter dessa förhållanden.  
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I ett såväl rättighets- som skyldighetsperspektiv kan frågan ställas om personer med 
utvecklingsstörning får, kan och vill gå i ordinarie skolor och beträda ordinarie 
utbildningsvägar på lika villkor som andra. En sådan fråga kan uppfattas som provocerande, 
måhända bisarr, lika bisarr som liknande frågor under gångna tider. Självklart och knappast 
ifrågasatt omhändertogs idioter på särskilda anstalter. I Hemmets läkarbok skrev psykiatern 
Hakon Sjögren 1949 om detta: ”Det säger sig självt att idioterna behöva omhändertas på 
särskilda anstalter” (Sjögren citerad i Grünewald, 2007, s. 1071). S.a.s. själva naturen sa, att 
bönders barn inte kunde gå i borgarskolor, att pojkar inte kunde gå i flickskolor, att svarta inte 
kunde gå i vitas skolor. Men frågan om personer med utvecklingsstörning i ordinarie skolor 
och utbildningar är högst relevant med tanke på innehållet i FN-konventionen om mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008). 
 
Särskolan är uppdelad i grundsärskolan och träningsskolan. En viss förvirring kan konstateras 
när det i sammanhanget gäller begreppet skolform och vad som är vad. Såväl Sveriges 
Kommuner och Landsting (2009) som Skolverket (2009b) använder begreppet skolformer när 
de informerar om grundsärskola och träningsskola:  
 

Den obligatoriska särskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan och träningsskolan. 
(Skolverket 2009b)   

 
Mig veterligt är det samma skolform. I en informationsskrift till föräldrar inleder nämligen 
Skolverket (2009a), med att redovisa:  
 

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del 
av en individuellt anpassad utbildning.  (Ibm., s. 4) 

 
I samma skrift sätts rubriken ”Olika former av särskola” för att därefter nämna grundsärskola 
och träningsskola. Där är saken vagt uttryckt. På Skolverkets (2009c) hemsida, startsidan, kan 
besökaren via rullgardinsmenyn ”Skolformer” hitta endast fyra alternativ, nämligen förskola, 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Särskolan nämns inte i menyn. Det visar sig 
att särskolan döljer sig under rubriken grundskola medan information om gymnasiesärskolan 
återfinns under gymnasieskola. Det hela tyder på viss begreppsförvirring kring frågan om 
skolformer. I ett historiskt perspektiv blir det en återigen aktualiserad fråga om bildbarhet. 
Kan dessa oklarheter bero på okunnighet eller likgiltighet (Jfr Ericsson, 2005)? Kan det i 
förlängningen vara svårigheter att bestämma vem som är bildbar? I företalet till 
Salamancadeklarationen (1996) lyfts fram barnets utvecklingspotential 
 

… vars gränser ingen känner… Skolans organisation och resursfördelning måste därför ta hänsyn 
till varje barns unika utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för lärande. En helhetssyn på den 
enskilda elevens förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet i skolans arbete ska vara 
styrande för hur olika insatser utformas (ibid., s.2) 

 
Helhetssyn bör rimligtvis även gälla begreppsanvändning och utformningen av den 
information som ges till vårdnadshavare och allmänhet. Språkhandlingar av det slaget formar 
samhället.  
 
 
Frågan om varthän  
 
Om nu frågorna förankrats i en historisk verklighet, om blickarna kastats bakåt, så återstår 
spaning in i framtiden. Personer med utvecklingsstörning har tidigare isolerats på institution, 
vilket har fördröjt deras utvecklingsmöjligheter. Efter hand har utbildningsvägar öppnats och 
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alla barn går lagstadgat i skolan. Kategoritänkandet kvarstår, utvecklingsstörning behöver 
tydligen på något vis diagnostiseras i utbildningssammanhang. Witting (1968) förde fram en 
uppfattning som gäller idag och säkerligen även framöver.  
 

Hur motiverad gränsdragningen alltså än kan te sig ur praktisk, pedagogisk synpunkt och kanske 
även ur andra viktiga aspekter, rymmer den dock samtidigt åtskilliga svårigheter. Man måste vara 
medveten om att en elev, som man tar emot i särskolan, för att han inte motsvarar grundskolans 
krav – som därför ingår i gruppen utvecklingsstörda barn – mycket väl kan tänkas klara sin 
vuxenanpassning och därmed inte längre definieras som utvecklingsstörd.     (Ibid., s. 6) 

 
Av allt att döma läggs fortfarande stor vikt vid intelligenskvot, medan exempelvis Kyléns tre 
nivåer kanske inte ens längre är kända av nu verksam skolpersonal. Det betyder att den s.k. 
utvecklingen gått tillbaka till ett tidigare bortvalt sätt att kategorisera. 1973 bedömde Kylén 
sådana mätmetoder som funktionellt ogrundade. Särskola betyder i viss mening institution 
och reminiscenser av omvårdnadstänkandet finns kvar sedan Landstinget dagar. 
Segregeringen har fått uppleva ett slags renässans, enligt Egelund, Haug och Persson (2006), 
inte minst genom att särskolan får vara kvar och att inskrivningarna i särskolan ökat markant.  
 
Sannolikt och i fas med tidigare nyutgåvor utkommer 2011 en Salamancadeklaration +15. 
Intressant blir att ta del av en sådan lägesbeskrivning och utvärdering, i all synnerhet som det 
svenska utbildningssystemet av mycket att döma fjärmar sig från målsättningen EFA. Frågan 
är vad Salamancadeklarationen och deklarationen om mänskliga rättigheter spelar för roll i 
svensk utbildningspolitik för närvarande. Erfarenheter från undervisning som riktar sig till 
verksam pedagogisk personal i skolan, till rektorer och blivande rektorer säger, att detta 
dokument inte är särskilt känt. 
  
Om lärare i den obligatoriska skolan uppmanas stäva snarare efter måluppfyllelse och 
fokusera och värdera elevers individuella prestationer, så minskar elevers möjligheter att 
utveckla tillit och social intelligens. (Englund, 2006) visar hur sårbar den svenska skolan 
blivit som universell institution. Detta gäller skolan som ”en för alla gemensam mötesplats 
som inte segregerar och som är likartad och samtidigt jämlikhetsorienterad (ibid., s. 37).  
Utvecklingsmöjligheterna för särskoleelever begränsas om de inte betraktas som elever fullt 
ut. Även grundskoleelevers utvecklingsmöjligheter begränsas om gruppen särskoleelever inte 
deltar i de samtal, som utspelar sig när elever möts i skolans vardag.  Ett sådant resonemang 
kan vila på det sentida bildningskoncept, som Gustavssons (2007) beskriver. Bildning kan 
utgå från det subjektiva, det nära och bekanta, och öppnas mot ny kunskap om det obekanta. 
Gustavsson ställer den högst adekvata frågan, om inte bildningstankens potential ligger just 
där. Såväl särskoleelever som grundskoleelever kan mycket väl tillsammans ägna sig åt 
bildning om det – i enlighet med Gustavssons resonemang – handlar om tillägnelsen, att förstå 
på ett annorlunda sätt och skapa mening.  
 
Tidigare mättes ett slags enhetlig, individuell intelligens med exakta måttenheter med syftet 
att kategorisera och visa på lämplig skolform. Frågan är om inte mätbar intelligens trots allt 
fortsätter att vara en ändamålsenlig kategoriseringsgrund, när skolans ekonomiska tillgångar 
minskar och kraven på måluppfyllelse ökar. Är verkligen intelligens så enhetlig och 
individuell? Kan det sociala kapitalet vara en intressantare företeelse att relatera till?  Sådana 
frågor kan med fördel studeras i en skola för alla, där personer exempelvis med och utan 
utvecklingsstörning kan mötas och – varför inte? – ägna sig åt bildning, sida vid sida. Social 
intelligens och tillit är tillgångar som särskolan är rik på.   
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Hur avgörande är skolan som social mötesplats mellan olika grupperingar (som annars inte skulle 
mötas) för utvecklingen av social intelligens och tillit (socialt kapital) och vad betyder i detta 
sammanhang den allt starkare segregeringen inom skolan och den ensidiga, ofta individuellt 
inriktade, prestationsinriktningen? (Englund, 2006, s. 49) 
 

Särskoleeleven ”Blomman” har dock lärt sig att särskoleelever stör grundskoleelever. Därav 
har skolan, enligt honom, organiserats i två skolformer:  
 
                   …i de skolorna så finns det utbildning, för att utbilda sig. Ja, det är då man ser att man är  
                   utvecklingsstörd, att man stör dem som utvecklas…  
                                                                         (”Blomman” citerad i Frithiof, 200 7, s.4) 
 
Hur ska elever i såväl särskola som grundskola tillsammans då kunna öka det sociala 
kapitalet? Ytterligare en gränsdragning verkar bestå. Kanhända syns fortfarande en gräns 
mellan de bildbara och de obildbara. När Regeringskansliet (2008) svarade på frågor om nya 
läroplaner och kursplaner nämndes den obligatoriska särskolan och dess båda inriktningar, 
grundsärskolan och träningsskolan. Att särskolan fortsättningsvis kommer att vara uppdelad i 
två inriktningar verkar troligt. Därmed riskerar föreställningen om indelningen bildbar/icke 
bildbar ligga kvar som ett sediment i allmänhetens medvetande. Ineland, Molin & Sauer 
(2009) öppnar för andra sätt att tänka utanför rådande diskurs: 
 

Morgondagens utvecklingsstörda behöver, menar vi, nya former av omsorger och nya sätt att 
agera, där professioner som verkar inom olika områden fortlöpande identifierar och diskuterar    
delaktighetsfrämjande metoder.             (Ibm., s. 205) 
 

Det finns en risk att elever med utvecklingsstörning blir allt mindre delaktiga i 
utbildningens huvudfåra. Därför är exempelvis föreståndarens för externatskolan i 
Norrköping, Sigrid Sandberg, röst väl värd att lyssna till ännu en gång. Hon formulerade 
sig 1928 om personer med utvecklingsstörning utifrån sina grundläggande värderingar:  
 

… vi ska fostra dem så att människor förstår sig på dem. De ska inte längre behöva tillhöra en 
pariasklass, som utomstående ska betrakta som ett slags mindervärdiga individer, som man t.o.m. 
är rädd för. Nej, vi ska lära människor uppta dem som en av oss, de har bara sitt lyte liksom vi har 
våra… Vårt mål bör alltså vara att… ge dem just det som livet kräver av dem. (citat i Grünewald, 
2009, s. 330)    
 

I det starka bruset från dem som förespråkar och verkar för en prestationsinriktad skola, 
vilken på olika sätt exkluderar elever, behöver sådana röster förstärkas. Anledningarna till att 
elever inte når upp till fastställda mål är många. Förklaringsmodellen utvecklingsstörd gäller 
ibland. Sandbergs målbeskrivning skulle kunna användas i dagens läro- och kursplanearbete 
för att lyfta fram och hålla vid liv de viktiga frågorna om människosyn, kunskapssyn och 
samhällssyn. Då behöver inte underbart bli så kort. 
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