
 
 

 

 117 

Interkulturell pedagogik, inkluderande 
pedagogik – forum för motstånd? 

Vem är bättre förberedd att förstå den fruktansvärda inne-
börden av ett förtryckande samhälle än de förtryckta? Vem 
lider mer av förtryckets följder än de förtryckta? Vem kan 
bättre förstå nödvändigheten av befrielse?  

                                  Paulo Freire 
 
 
Farhad Jahanmahan 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera den interkulturella pedagogiken 
och visionen om ”en skola för alla”. Jag utgår från den interkulturella peda-
gogiken för att se om den har likheter med en inkluderande pedagogik där ” 
en skola för alla” är målet. Kan interkulturell pedagogik och interkulturell 
undervisning bli ett verktyg för inkludering av elever i svårigheter och ele-
ver med funktionsnedsättning?1 Kan interkulturell pedagogik och inklude-
rande pedagogik bli en plattform mot förtryckande strukturer i samhället och 
i skolan, strukturer som bygger på praktiker som diagnostisering, särlös-
ningar och diskriminering?  

Pirjo Lahdenperä skriver om termen interkulturell: 

Interkulturellt är således en term som antyder en process, ett gräns-
överskridande, interaktion och ömsesidighet och samtidigt sätter kvalitativa 
och värdemässiga aspekter på kulturmöten. Ömsesidig respekt, tolerans, 
jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer 
som mål för interkulturell syn och arbetssätt i uppfostran och utbildning. 
Dessa normativa och samtidigt moraliska aspekter tar fasta på att man som 
medborgare i ett mångkulturellt samhälle kan leva med mångfald utifrån 
demokratiska värden, det vill säga jämlikhet, respekt för andra människors 
och minoriteters behov och livsvärden. För att kunna göra det måste man lära 
sig och förstå hur stereotyper, fördomar, rasism, diskriminering och sociala 
ojämlikheter påverkar vår kommunikation och våra sociala relationer”.2 

                                                 
1 Här används begreppet ”elever i svårigheter” som en motsats till ”elever med svårighe-
ter” för att rikta uppmärksamheten mot elevers totala situation. Det innebär att man 
försöker identifiera orsaker till svårigheterna, till exempel skolans sätt att organisera 
undervisningen 
2 Lahdenperä, 2004, s.15. 
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För mig handlar interkulturalitet om mer än bara mötet mellan olika kultu-
rer. Det är också en fråga om bemötande, det vill säga hur vi bemöter elever 
med olika referensramar och olika erfarenheter. Det handlar om ett bemö-
tande som bygger på respekt, öppenhet och ett fördomsfritt förhållnings-
sätt samt på vikten av att förstå elever med olika referensramar och erfaren-
heter, det vill säga om att vara medmänniska. Därför bör denna mångfald 
av olikheter ses som resurser och inte som hinder i skol- och undervisnings-
sammanhang. Det interkulturella förhållningssättet förutsätter att lärare 
och elever visar respekt för varandra och är nyfikna på varandra. För att 
möten mellan lärare och elever ska präglas av reflexivitet, respekt och empa-
ti krävs en öppen och kreativ atmosfär.3 I likhet med Borgström menar 
Persson att fokus för ”inkluderande pedagogiska åtgärder hittas i bemötan-
det av och samspelet mellan elev och lärare i lärandemiljön”.4  

I debatten om specialpedagogikens vara eller icke vara bör man för det 
första fråga sig vad det är som är så speciellt med specialpedagogiken? För 
det andra, ska vi ha ”en skola för alla” eller en skola och ett samhälle bara 
för vissa? Den inkluderande pedagogiken är ett perspektiv eller ett synsätt 
inom specialpedagogiken som utgår från idealet om ”en skola för alla”. 
Forskaren Peder Haug delar upp den specialpedagogiska forskningen i två 
olika perspektiv: inkluderande integrering och segregerande integrering. 
Han menar att dessa två perspektiv leder till olika pedagogiska strategier. 
Den segregerande integreringen utgår från kompensatoriska lösningar som 
sker utanför klassen, där elevernas brister kompenseras med extra stöd och 
resurser för att stärka deras svagare sidor. Den inkluderande integreringen 
utgår från ett demokratiskt deltagarperspektiv där gemenskap, demokrati 
och allas rätt till deltagande efter förmåga betonas. Här handlar det om att 
undervisningen ska anpassas så att alla oavsett förutsättningar får ut något 
av den. Olikheter ses som en fördel, eftersom barn lär sig av varandras olik-
heter. Grunden för den inkluderande integreringen är medborgarkompetens 
och delaktighet.5 Det demokratiska deltagarperspektivet ser i motsats till det 
kompensatoriska perspektivet även problematiken på en samhällsnivå. 

Haug analyserar inkluderande integrering med utgångspunkt från ett 
jämlikhets- och rättviseperspektiv. Han skriver att det är en fråga om upp-
fattningen om  

                                                 
3 Borgström, 2004 s. 33-57. 
4 Persson, 2008. 
5 Haug, 1998, s. 25. 
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… social rättvisa som lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska 
värden. Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den enskilda eleven 
och för samhället är att oberoende av förutsättningar, intressen och presta-
tionsförmåga, delta i samma samhällsgemenskap och få gemensam under-
visning från unga år.6  

Den inkluderande pedagogiken är en vision och en ideologi som går ut på 
att alla barn, oavsett etnicitet, klass, kön, sexuell läggning och eventuella 
funktionsnedsättningar, har rätt att ingå i klassens gemenskap och utvecklas 
tillsammans med andra barn, och att de ska lära sig av varandras olika erfa-
renheter och referensramar. Enligt denna pedagogik ska barn lära sig att 
respektera och acceptera olikheter, variationer och mångfald. Denna inklu-
derande pedagogik är i likhet med interkulturell pedagogik viktig som en 
brobyggare mellan barnen och de vuxna i skolan och i samhället och bidrar 
till att en demokratisk, fredlig, jämlik och rättvis skola, och därmed också 
ett sådant samhälle, kan utvecklas. 

Hur yttrar sig interkulturell pedagogik i relation till elever i 
svårigheter och elever med funktionsnedsättning? 
Den sociala verklighet som elever i svårigheter och elever med funktions-
nedsättning utsätts för är mycket annorlunda i jämförelse med den verklig-
het elever utan funktionshinder upplever. Insikten om denna skillnad kallas 
i interkulturell pedagogik för ”reciprocitet, det vill säga förmåga att leva sig 
in i andra människors situation, vilket är en förutsättning för att utveckla 
förståelse, empati och känsla för social rättvisa”.7  

Elever i svårigheter och elever med funktionsnedsättning har andra erfa-
renheter och referensramar än elever utan funktionsnedsättning. Deras 
erfarenheter skiljer sig även från lärarnas och föräldrarnas upplevelser och 
samhället i övrigt. Det som blir gemensamt för elever i svårigheter och ele-
ver med funktionsnedsättning är känslan av utanförskap, särlösningar ut-
ifrån diagnos och kategorisering och strukturell diskriminering på grund av 
otillgänglighet i den fysiska miljön. 

                                                 
6 Haug, 1998, s. 23. 
7 Rosenqvist, s. 40 citerat i Jahanmahan, 2007, s. 90. 
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Otillgänglighet leder till diskriminering 
Utifrån min egen forskning anser jag att den fysiska otillgängligheten är ett 
tydligt exempel på en strukturell diskriminering som elever i svårigheter 
och elever med funktionsnedsättning drabbas av i samhället och i skolan. 
Denna typ av diskriminering gör att elever med funktionsnedsättning blir 
uteslutna och marginaliserade både i skolan och i samhället i övrigt. Svårig-
heterna i skolan och att delta i samhället på jämlika villkor ger dessa elever 
en särskild förståelse av samhälleligt förtryck. Askol, en av mina intervju-
personer, ger sin syn på detta: 

Otillgängligheten är det som gör att jag känner mig handikappad. Allt ifrån 
det till att man inte får jobb som vanligt, att man inte får plugga som vanligt, 
de möjligheterna finns inte på samma sätt.8 

Askol berättar om minnen och erfarenheter av otillgängligheten från skol-
tiden på följande sätt:  

Grundskolan gick som vanligt, det var först när jag började på gymnasiet 
som jag kände att mitt handikapp var i vägen. När jag gick i grundskolan 
hade jag assistans vid min sida exakt när jag behövde. Men inte när jag gick 
på gymnasiet. Det kändes liksom som ’klara dig själv’. Det fanns en assistent 
i skolan som i stort sett var till för alla. Jag skulle ringa hennes personsökare, 
men det gick inte så bra för då kunde hon vara hos en annan elev som 
behövde hjälp. När jag var i behov av att gå på toa akut till exempel, då var 
det inte säkert att hon fanns där. Jag undvek att äta vissa saker på lunchen 
för att jag var rädd att hon inte skulle dyka upp. Eller böcker som låg högst 
upp i skåpet, jag kunde inte ta ner dem och fick hjälp av mina klasskamrater 
istället. Då var det heller inte roligt, jag vill liksom inte känna att jag är i 
behov av mina vänner.9 

Tawar har haft liknande erfarenheter och problem under sin skolgång. Den 
specialklass hon gick i var inte anpassad för hörselslingor. Hennes känsla av 
utanförskap var tydlig: 

På mellanstadiet gick jag i speciell klass för barn med olika typer av behov. 
Det var inget vanligt klassrum vi läste i, utan lokaler där det ekade och där 
man inte kunde installera hörselslingor. Eftersom jag inte hörde vare sig 
lärare eller elever klarade jag inte av att gå i skolan. Jag fick problem med 

                                                 
8 Jahanmahan, 2007, s. 90. 
9 Ibid, s. 31. 
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betygen och därför har jag heller inte allmän behörighet. De pratar på och 
jag låtsas att jag hör, jag känner mig utanför. Det är jättejobbigt, jag vill höra 
som alla andra.10  

En annan grupp som blir marginaliserad, diskriminerad och vars rätt till 
delaktighet blir villkorad är personer med utvecklingsstörning. Forskaren 
Elisabet Frithiof menar i sin avhandling att 

… personer med utvecklingstörning har blivit och blir kategoriserade som 
en grupp som är föremål för disciplinering, vård, omsorg, stöd, service och 
utbildning, allt i enlighet med rådande ideologier och synsätt. Delaktigheten 
har varit och är villkorad. Personernas röster har varit tysta eller marginali-
serade.11  

Darins mamma uttrycker känslan av maktlöshet inför skolmyndighetens 
beslut. Myndigheterna hade i förväg bestämt att Darin skulle placeras i sär-
skolan. Maktutövningen var tydlig: 

Vi föräldrar hade inget val, det var redan bestämt att han skulle börja på 
särskolan utan utredning och utan diagnos. LSS handläggare och förskole-
personal hade beslutat att han skulle flytta till en särskola, jag som mamma 
blev bara meddelad. Hur skulle jag kunna påverka det när de redan hade 
bestämt att han skulle börja där utan utredning och diagnos?12 

Det intressanta är att Carlos efter tretton års kamp till slut blivit utredd och 
fått en diagnos som är ganska oklar, men familjen känner sig ändå lättad 
över det. Samtidigt har man bittra minnen och erfarenheter av myndig-
heterna och deras maktutövning samt brist på respekt för familjens integri-
tet. Modern menar att man måste kunna kommunicera på lika villkor: 

Känslomässigt var det ett lättnad att kunna tro att han hade hamnat i rätt 
pedagogik efter diagnosen. Alla var jätteglada när han fick diagnosen efter 
flera år. Äntligen ska han få den rätta hjälpen. Det var lättande att få veta att 
han skulle få hjälp, stöd och den rätta pedagogiken som passar honom. Man 
måste kunna kommunicera på likvärdigt sätt, det handlar om mitt barn. Jag 
måste kunna uttrycka min önskan, och det som jag upplever som är fel. Man 
måste kunna kommunicera på ett likvärdigt sätt, att de inte ska utreda hela 

                                                 
10 Ibid, s. 24. 
11 Frithiof, 2007, s. 55. 
12  Jahanmahan, 2007. 
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familjen och att vi måste sätta stopp för det genom att säga ’hörru gå inte för 
långt, vi har familjens integritet, gå inte över gränsen.’13   

Ingemar Emanuelsson hävdar att mycket som händer i skolans värld är 
osynligt och villkorat. Enligt Lindstrand och Brodin menar han: 

Det ställs till exempel villkor på den som vill delta i en aktivitet och därför är 
det viktigt att veta vem det är som ställer villkoren. Emanuelsson menade att 
avvikelse alltid är kopplat till maktutövande och den som definierar vad 
avvikelse är också är den som bestämmer.14 

Detta var några exempel på hur elever i svårigheter och elever med funk-
tionsnedsättning och utvecklingstörning drabbas av strukturell diskrimine-
ring och maktförhållandena i samhället, och hur dessa elevers möjligheter 
till att delta i ”en skola för alla” begränsas. Det rör sig genomgående om 
berättelser och minnen av maktlöshet, utanförskap, marginalisering och 
diskriminering, om erfarenheter av kategorisering och diagnostisering, om 
diskriminering förorsakad av otillgänglighet, och om hur elevernas delak-
tighet i skolan och i samhället i övrigt därmed begränsas. 

Olika perspektiv på (special)pedagogiken 
Det (special)pedagogiska fältet är ytterst komplext vilket beror på att teori-
bildningen är hämtad från flera olika discipliner såsom psykologi, sociologi 
och medicin. En annan orsak är att verksamheten är svårdefinierad. Person 
och Nilholm menar att specialpedagogiken sätts in där den ”normala” pe-
dagogiken inte räcker till. Nilholm hävdar att historiskt sett så riktades de 
specialpedagogiska åtgärderna mot vissa grupper av individer. De ”mål-
grupper” som urskilts i den svenska specialpedagogiska utbildningen är: 
 
1. Döva och hörselskadade barn. 
2. Barn som har en synnedsättning eller är blinda. 
3. Barn i problematiska lärandesituationer (som till exempel har psykosociala 

svårigheter, lässvårigheter och allmänna svårigheter med lärandet).  
4. Barn med utvecklingsstörning (och med ytterligare funktionshinder). 15 

                                                 
13 Jahanmahan, 2006. 
14 Lindstrand & Brodin, 2004. 
15 Nilholm, 2007, s. 26. 
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Frågan om ”normalitet” respektive ”avvikelse” har haft en central betydelse 
i den specialpedagogiska forskningen. Här utgår man från vilka elever som 
anses vara ”normala” och vilka som räknas som ”avvikande”. De specialpe-
dagogiska teoribildningarna har rört sig runt två olika uppfattningar som 
därtill ofta är motstridiga. Det ena perspektivet utgår från att avvikelsen 
eller elevens problem är individbundna samt att det är eleven som ska kom-
penseras för att komma åt den individbundna problematiken. Det andra 
perspektivet utgår från idén om ”en skola för alla”, med demokrati som 
ideal och alternativ till kompensationen, det vill säga att alla elever har 
samma rättigheter till delaktighet i klassen, skolan och samhället i övrigt.16  

Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik, menar att det sedan länge 
har funnits en strävan efter ”en skola för alla”, men att talet om ”en skola för 
alla” stannar på pappret och att det idealet i praktiken långt ifrån är förverk-
ligat. Göransson beskriver två pedagogiska inlärningstraditioner som är 
varandras motpol, dels det traditionella och dels det progressiva synsättet.17 

Det traditionella synsättet avspeglas i olika skoldokument och läropla-
ner. Där anges vad som är det bästa och det rätta enligt detta synsätt. Ut-
ifrån det traditionella synsättet ska alla barn lära sig samma sak på samma 
tid. Här sker undervisningen ämnesvis och barnen ska lära sig och få kun-
skaper i ämnet. Individuella hänsyn tas inte. Detta synsätt beskriver alltså 
eleven antingen som ”normal” eller som ”avvikare”. De barn som inte är 
normala blir föremål för specialundervisning i specialgrupper. Här talas om 
barn med svårigheter, det vill säga att problemen finns hos barnen och inte i 
miljön, i familjeförhållandena eller i organiseringen av undervisningen. Det 
traditionella synsättet har en stark koppling till den medicinska förklar-
ingsmodellen, där olika tester utifrån utvecklingsnivå och diagnos blir 
grunden för segregering och särlösningar.  

I motsats till det traditionella utmärks det progressiva synsättet av att 
olikheten bland barn ses som viktig för inlärning och att olikheter betraktas 
som en resurs. Utbildningen utgår från eleverna och deras förutsättningar. 
Med det progressiva synsättet är utgångspunkten att alla barn har rätt till en 
fri utveckling. Det viktigaste enligt den inkluderande pedagogiken är att 
barn inte lär sig samma saker eftersom barn lär sig olika saker på olika sätt 
över tid. Detta perspektiv riktar sig särskilt till elever i svårigheter och grun-
dar sig på synsättet att problemet inte är individuellt utan rör hela under-
visningssituationen.  

                                                 
16 Asp- Onsjö, 2008, s. 29. 
17 Göransson, 2006, s. 67-74. 
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David Skidmore delar upp det specialpedagogiska perspektivet i tre olika 
paradigm, nämligen psyko-medicinskt, sociologiskt och organisatoriskt. 
Det första paradigmet har sin förståelsegrund i medicinsk och psykologisk 
forskning. Det som är känetecknande för det psyko-medicinska paradigmet 
är synen att problematiken finns hos den enskilda individen.18  

Det sociologiska paradigmet utvecklades under 1980-talet som en reak-
tion mot det psyko-medicinska paradigmet. I motsats till det psyko-
medicinska paradigmet baseras det sociologiska paradigmet på en struktu-
rell förståelse. Här lyfter man problematiken från individen och eleven och 
upp till samhällsnivån.19  

Detta synsätt resulterar i sin tur, enligt Skidmore, i att specialpedagogik 
ses som en sorteringsmekanism som reproducerar samhällelig ojämlikhet. 
Han menar att en positiv effekt av detta paradigms genomslag var att det 
bidrog till att göra skolans personal medveten om de negativa stämplingsef-
fekter som diagnoser i vissa fall medförde. Dessutom medverkade det till att 
bygga upp två parallella utbildningssystem, ett allmänt och ett speciellt.  

Parallellt med det sociologiska paradigmet utvecklade Skidmore det or-
ganisatoriska paradigmet.20 Enligt detta paradigm ligger problematiken i 
skolan som organisation. Det som är gemensamt för det sociologiska och det 
organisatoriska paradigmet är att problematiken lyfts upp till strukturerna i 
samhället och i skolan. Den sega organisation ”där eleven ska anpassas till 
skolan istället för det omvända uppfattas som roten till problemet”.  

Jerry Rosenqvist delar upp den specialpedagogiska forskningen i ett ka-
tegoriskt och ett relationellt perspektiv. Det kategoriska synsättet  

… rör forskning där en kategorisering av människor efter vissa egenskaper 
blir viktig. I detta perspektiv, som ligger nära medicinska och psykologiska 
förklaringsmodeller till funktionshinder, är det sällan som forskaren pro-
blematiserar eller ifrågasätter riktigheten i diagnoser, i form av exempelvis 
angivna underlag för placering av viss elev i särskola. Det relationella 
perspektivet däremot innebär att man ser eleven i sin totala situation, varvid 
man försöker identifiera orsaker till svårigheter, exempelvis skolans sätt att 
organisera undervisningen. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att man 
i det kategoriska perspektivet gärna studerar eleven med svårigheter medan 
man i det relationella försöker se elever i svårigheter.21 

                                                 
18 Asp- Onsjö, 2008, s.31. 
19 Ibid, s. 31. 
20 Ibid, s. 32. 
21 Rosenqvist, 2007, s. 40. 
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Det kategoriska perspektivet22 utgår från att problematiken reduceras till 
individuell avvikelse, alltså svårigheter bundna till eleven eller individen 
som bör kompenseras. Men enligt det relationella perspektivet uppstår pro-
blematiken i interaktionen mellan en elev eller individ och den omgivande 
miljön. Dessa två perspektiv och uppdelningen mellan dem är problematisk 
enligt Asp-Onsjös sätt att se. Hon menar 

… att i de fall då problematiken ensidigt förläggs på skol- respektive 
samhällsnivå placeras det i det relationella perspektivet. Det är tveksamt om 
interaktion, som diskussionen ovan visar, kan ses som utmärkande drag för 
dessa synsätt. Det medför att denna indelning riskerar att osynliggöra vissa 
centrala aspekter.23  

Dilemmaperspektiv – ett tredje perspektiv 
Claes Nilholm har gjort en genomgång av specialpedagogisk forskning på 
internationell nivå. Han har också delat upp fältet i olika perspektiv.  Det 
kompensatoriska perspektivet som har sin grund i psykologisk och medici-
nisk forskning har till syfte att kompensera individuella brister. I detta per-
spektiv har diagnostisering en central betydelse för att kunna identifiera de 
elever eller grupper av elever som behöver stödinsatser och åtgärder. I mot-
sats till och som en kritik av det kompensatoriska perspektivet uppstår ett 
kritiskt perspektiv, menar Nilholm. Det som kännetecknar ett kritiskt per-
spektiv ”är att specialpedagogik ses som en del av ett strukturellt förtryck av 
avvikande grupper”.24 Enligt Nilholm kan 

… kunskap inom det kritiska perspektivet inte ses som objektiv utan som 
relativ och beroende av det sammanhang där den produceras. Den ses också 
som avhängig olika gruppers skilda intressen och blir därmed knuten till 
frågan om makt. Varför vissa elever betraktas som "normala" medan andra 
inte gör det är av central betydelse eftersom normalitet kan ses som en 
förutsättning för fullt deltagande i samhället.25  

Nilholm menar att det som är gemensamt för både det kompensatoriska 
och det kritiska perspektivet är problem, diagnos och bot.26 Det kompensa-

                                                 
22 Emanuelsson m. fl., 2001. 
23 Asp- Onsjö, 2008, s. 33. 
24 Asp- Onsjö, 2008, s. 34. 
25 Ibid, s. 34. 
26 Nilholm, 2007. 
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toriska perspektivet utgår från att individuella svårigheter genom kom-
pensation gör att individen botas. Men argumentationen inom det kritiska 
perspektivet är snarare en utopi om det perfekta samhället:  

Genom att avskaffa specialpedagogisk verksamhet med dessa marginali-
serande effekter, ska alla elever kunna mötas utifrån sina egna behov, fritt 
från segregerande språkbruk eller institutionella arrangemang.27 

Enligt Nilholm är de lösningar som presenteras i båda perspektiven orealis-
tiska och saknar grund i praktiken. Han utvecklar ett tredje perspektiv som 
han kallar för dilemmaperspektivet. Skolverksamheten är ett bra exempel 
där olika dilemman blir synliga: 

Karaktäristiskt för dilemma är att de motsättningar som existerar inte i 
någon egentlig mening kan lösas. Intressekonflikter mellan olika grupper-
ingar och mellan skiftande målformuleringar på olika nivå kan endast 
hanteras temporärt. Ett sådant dilemma berör exempelvis synen på elevers 
olikhet. Alla elever ska mötas utifrån sin olikhet samtidigt som de också ska 
erhålla vissa gemensamma erfarenheter. Detta dilemma bildar i sin tur 
utgångspunkt för processer som medför kategorisering av elever.28  

Det som utmärker dilemmaperspektiv är enligt Nilholm den forskning som 
bedrivs genom praxisnära metoder till skillnad från det kritiska perspektivet 
som ofta laborerar med idealtyper:  

Forskningen som tar sin utgångspunkt i ett dilemmaperspektiv studerar 
företrädesvis konkreta praktiker där komplexitet manifesteras utifrån de 
dilemman som ska hanteras. Intresset riktas mot hur dessa dilemman tar 
gestalt under specifika omständigheter i tid och rum.29  

Sammanfattningsvis talar Nilholm om tre olika dilemman när det gäller 
skolan och undervisningen: 

 
1. Ska barn kategoriseras 
2. Ska elevernas olikheter ses som tillgångar eller hur de ska värderas  
3. Ska individer kompenseras för vad som uppfattas som brister30  

                                                 
27 Asp- Onsjö, 2008, s. 34. 
28 Ibid, s. 34. 
29 Nilholm, 2007; Asp- Onsjö, 2008, s 35. 
30 Nilholm, 2005. 
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Kritik mot inkludering och specialpedagogiken 
Kumashiro menar att det finns två skäl till att enbart inkludering inte kan 
vara lösningen på ”problemet” i skolan och samhället. Han skriver följande: 

För det första existerar det otaliga skillnader i samhället (till exempel 
skillnader baserade på ras, klass, kön, sexualitet, religion, handikapp, språk, 
kroppsstorlek och överlappningar mellan dessa skillnader), vilket gör det 
närmast omöjligt att vara helt inkluderande. För det andra, även om det gick 
att peka ut och inkludera alla olikheter skulle själva denna handling få skilda 
och motsägelsefulla konsekvenser.31 

Olivers kritik av specialpedagogiken kommer till uttryck i hans syn på den 
inkluderande pedagogiken, som han menar  

… betonar att funktionsnedsättning är en social konstruktion och han 
kritiserar specialpedagogiken främst för att den segregerar personer med 
funktionshinder och att de därför inte ges samma möjligheter som andra 
medborgare till utbildning.32  

Han menar också att själva begreppet ”special” innebär ett ”okritiskt an-
ammande av en traditionell syn på normalitet”. Utifrån detta synsätt är 
specialpedagogiken enligt Oliver en del av ett socialt system som leder till 
att personer med funktionshinder som grupp förtrycks socioekonomiskt 
och strukturellt”.  

Interkulturell pedagogik och inkluderande pedagogik 
Lahdenperä menar att  

… interkulturalitet handlar om ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet och 
social rättvisa (...) som medborgare i ett mångkulturellt samhälle kan leva 
med mångfald utifrån demokratiska värden, dvs. jämlikhet, respekt för 
andra människors och minoriteters behov och livsvärden.33  

De ideal som betonas inom interkulturalitet finns även i den inkluderande 
pedagogiken.34 Haug menar att det som kännetecknar den inkluderande 

                                                 
31 Kumashiro, 2009, s. 15. 
32 Lindstrand & Brodin, 2004, s. 86. 
33 Lahdenperä, 2004, s. 15. 
34 Persson, 2008; Haug, 1998, s. 25. 
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pedagogiken är att alla elever oavsett behov skall undervisas i den klass där 
barnet är inskrivet som elev. Haugs argument för detta är som tidigare 
nämnts en ”uppfattning om social rättvisa om lika rätt till deltagande ut-
ifrån kollektiva demokratiska värden”.35 På så vis finns en god grund för att 
också barn i svårigheter sedan ska fungera som vuxna individer i det vanliga 
samhällslivet. I denna form av inkluderande pedagogik läggs därmed stor 
vikt vid utveckling av gemenskap och social träning. 

Även skollagen och läroplanerna har slagit fast att välfärdstatens mål-
sättning är ”att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn ska få lika villkor i 
skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning, anlag 
och intressen.”36  

Under 1990-talet lanserades den inkluderande pedagogiken, och Sala-
manca-deklarationen lade grunden för den inkluderande undervisningen. 
Flera länder som har undertecknat Salamanca-deklarationen har enats om 
att barn med behov av särskilt stöd ska inkluderas i skolan. Punkt 7 lyder: 

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, 
närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 
svårigheter eller inbördes skillnader.37  

Det är viktigt att skolan blir en plats för alla elever. Man accepterar att det 
finns skillnader och olikheter mellan barnen som en del av skolans vardag; 
sådant kan hanteras med hjälp av individuell undervisning i samma klass-
rum, och olikhet och mångfald är bra för alla barns utveckling, bra för de-
mokratin och bra för samhället. Det är bra både för samhället och för indi-
viden om alla, oavsett förutsättningar och förmågan att prestera, får ingå i 
samma gemenskap och vara tillsammans i skolan. Då kan även barn i svå-
righeter lära sig att fungera med andra människor i samhället senare i livet. 
Med detta perspektiv accepteras olikheter mellan barnen i skolan, olikheter 
och mångfald blir inte en belastning utan är snarare en tillgång. Ingemar 
Emanuelsson talade på en konferens i Stockholm om vikten av en skola för 
alla. Han sade bland annat att ”… om alla vore lika behövde vi inte träffa 
andra människor utan kunde sitta hemma för oss själva.”38 Hans prisade 

                                                 
35 Haug, 1998, s. 23. 
36 Ibid, s. 14. 
37 Salamancadeklarationen och Salamanca + 10, Stockholm, 2/2006, Svenska Unescorådet, 
s. 18. 
38 Citerat i Lindstrand & Brodin, 2008, s. 88. 
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mångfald och olikheter som någonting att värna om och ta vara på som en 
resurs.  

Det är viktigt att elever i svårigheter och elever med funktions-
nedsättningar får den hjälp de behöver och att de får den undervisning som 
de behöver i sina vanliga klassrum som alla andra elever i samma skola. 
Därför är målet att varje elev skall få den undervisning som gör att han/hon 
kan komma så långt som möjligt utan att bli stigmatiserad och utstött. På så 
vis blir, som Haug säger alla ”i princip likvärdiga inför skolan och skolan 
likvärdig inför alla elever”.39  

För att åstadkomma social rättvisa i skolan förespråkar Haug det demo-
kratiska deltagarperspektivet. Med ett sådant perspektiv kan man skapa 
social rättvisa genom att tona ner prestationen för att i stället fokusera på 
social träning och likvärdighet. Haug menar att det demokratiska deltagar-
perspektivet fanns redan hos Dewey i hans syn på relationen mellan skolan 
och samhället. Haug skriver: 

En demokratisk grund betyder att alla grupper av befolkningen går i samma 
skola och förhandlar om det som ska ske där. Detta minskar avståndet 
mellan människor och mellan olika grupper av människor och underlättar 
en friare samvaro mellan människorna. Dessutom skapas ömsesidiga 
intressen och förtroende, vilket bidrar till en balans som är en förutsättning 
för att bygga det bästa möjliga samhället. 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 ständigt konfrontation och samverkan. Det krävs inkludering, 
och att alla som senare ska vara tillsammans i samhället också är det i 
skolan.40  

Det är viktigt att komma ihåg att Sverige inte är ett homogent samhälle utan 
ett heterogent mångfaldssamhälle med människor med olika referensramar 
och olika erfarenheter. Därför måste skolan lägga stor vikt vid att lära ele-
verna att fungera tillsammans och att förstå betydelsen av pluralism. Ingen 
grupp ska dominera över någon annan utan alla skall vara med och be-
stämma på grundval av ömsesidig respekt och alla ska inkluderas i den ge-
mensamma tillvaron. Haug menar att ”målet är inte att kompensera tills 
avvikaren uppträder normalt. Istället ska institutionen avnormalisera det 
                                                 
39 Haug, Stockholm,1998, s. 22. 
40 Ibid, s. 18. 
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sätt på vilket regler formuleras, genom att visa vilka variationer och behov 
som finns innanför den”.41 

Individualisering och interkulturell undervisning 
Individualisering i undervisningen är en viktig förutsättning för den inklu-
derande pedagogiken och ”en skola för alla” där individer på samma ”vill-
kor kan prestera mesta möjliga och nå så långt deras förmåga tillåter men 
inom gemenskapen”.42 Därför blir det även naturligt att använda olika typer 
av material med olika variationer i undervisningssyfte så att elever i svårig-
heter blir delaktiga i lärandet och läroprocessen.  

Borgström menar att interkulturell undervisning karaktäriseras av att 
innehållet består av material som integrerar och uppmuntrar komplexitet i 
tänkandet, något som i sin tur ska leda till att det uppstår nya interkulturella 
läroprocesser.43 Det krävs då att de metoder som används i undervisningen 
präglas av variation, heterogenitet och medvetenhet om olika synsätt samt 
att eleven är delaktig i lärandet. 

I något som påminner om Borgströms beskrivning av interkulturell un-
dervisning menar Persson att den inkluderande pedagogiken handlar om 
att pedagogen har pedagogisk kompetens och ”förmåga att anpassa under-
visning och stoff till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna”.44 Som 
exempel kan man använda sig av material som är anpassat till elever i svå-
righeter och elever med en annan etnisk/kulturell bakgrund vilket gör dessa 
elever delaktiga i lärandet. 

Diagnostisering och medikalisering 
Vad gäller diagnoser så finns det både fördelar och nackdelar med att dia-
gnostisera barn. Många forskare menar att det inte finns någon värdering i 
diagnossystemet utan att det handlar om en ren beskrivning av någons 
svårigheter. Enligt Anna Blom finns det blandade känslor hos föräldrar. En 
del ser positivt på diagnosen, om deras barn får en sådan, som ett ”papper” 
på barnets svårigheter, vilket har lett till större förståelse för barnet och till 
att barnet fått det stöd och hjälp i skolan. De har plågats av ”vanmakt, sorg 
och kamp innan de (äntligen) fått klarhet i vad det är deras barn lider av.”  

                                                 
41 Ibid, s. 19. 
42 Ibid, s. 14. 
43 Borgström, 2004, s. 33-57. 
44 Persson, 2008, s. 31. 



 
 

I N T E R K U L T U R E L L  P E D A G O G I K  

 131 

Andra betraktar ”diagnosen som ett negativt omdöme, vilket antas påverka 
barnets övriga utveckling”45 Eva Kärfve diskuterar nackdelar och konse-
kvenser av diagnostisering av barn. Hon menar att ”genom diagnosen i sig 
tar man ifrån barnet det mesta av normalitet”.46  

Den andra nackdelen med diagnostiseringen enligt Kärfve är att den hjälp 
som erbjuds till diagnostiserade barn undantagslöst innebär segregation: 

Jag har inte någonstans funnit en lösning som inte innebär att det byggs upp 
speciella anstalter runt barnet, hjälpande insatser som på alla sätt förstör 
hans utsikter att uppfatta sig som en i mängden. Även i fördiagnostiserat 
skick har många av dessa barn ett faktiskt utanförskap som gemensam 
nämnare. Med en diagnos flyr allt hopp om förändring.47  

Kärfve drar en parallell mellan de tyska koncentrationslägren, steriliserings-
kampanjen och dagens massdiagnos av damp-barn.48 Hon skriver i ett debatt-
inlägg:  

Själva navet i det hjul som för ögonblicket rullar på allt fortare är 
biologismen. Detta är en ideologisk ansats som vill ge biologiska förklaringar 
till samhälliga problem. Nittonhundratalet ger rika exempel på samhälls-
problem som löstes med hänvisning till människors inneboende defekter. 
Den metod som kom att användas i koncentrationslägren startade i blygsam 
skala – med gravt handikappade barn som offer – med hänvisning till att 
detta var ganska lätt för människor att acceptera. Steriliseringsvågen sköljde 
över Sverige med samma argument som åtföljer flera av de neuro-
psykiatriska diagnoserna, däribland damp – det handlar om brister i det 
genetiska materialet som på en samhällelig nivå kommer till utryck i miss-
bruk, kriminalitet och arbetslöshet.49  

Hon menar samtidigt att ”människor vars livshållning makten ogillar ska 
stämplas, avväpnas och fösas ut ur den samhälleliga gemenskapen”.50 Eller 
med andra ord varnar Kärvfe ”för en diagnostisk kultur vars syfte är att 
sortera bort individer ur samhällsgemenskapen.”51  

                                                 
45 Blom, 1999, s. 72. 
46 Kärfve, 2000, s. 80. 
47 Ibid, s. 81. 
48 DAMP står för ”deficits in attention, motor control and perception”, och är en svensk 
neuropsykiatrisk diagnos som bland annat innebär koncentrationssvårigheter och ned-
satt motorik. 
49 Kärvfe, 2000. 
50 Fahlen, 2001, s. 691. 
51 Ibid, s. 691. 
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Min tolkning av Kärfve är följande: 
 
Diagnostisering   →   segregering   →  stigmatisering  →  slutligen ” social död” 

Per Solvang förstår såväl diagnostiseringen som medikaliseringen som nå-
got som i princip handlar om sociala problem. Han menar att alla sociala 
problem numera beskrivs med biologiska förklaringsmodeller. Enligt Solvang 
är det enda positiva med medikalisering att man blir tilldelad en sjukroll. Han 
menar att sjukrollen i sociala sammanhang förknippas med tre saker: 

 
1. Moralisk ansvarsbefrielse, det vill säga att svårigheter som gav upphov till 

diagnosen inte ses som den diagnostiserades eget eller familjens fel. 
2. Humanisering som undanröjer social stigmatisering, det vill säga att 

han/hon som har fått diagnosen slipper bli kallad dum eller lat, det kan 
kännas befriande eftersom man utgår från att svårigheten inte beror på 
lättja utan att det finns en biologisk orsaksförklaring. 

3. Ha möjlighet till ökade rättigheter, det vill säga att han/hon kan få olika 
förmåner och resurser liksom specialundervisning eller andra hjälpmedel.52 

Solvang menar att det finns negativa sidor med en medikalisering, det vill 
säga att den som får diagnosen tilldelas avvikarrollen. Då handlar dikoto-
min inte längre om sjuk respektive frisk, utan dikotomin kommer att hand-
la om avvikelse respektive normalitet. I avvikarrollen ingår disciplinerande 
och normativa åtgärder från samhället. Även avvikarrollen förknippas med 
tre saker: 
 
1. Social kontroll, det vill säga medicinering, behandling och omplacering.  
2. Expertberoende, det vill säga att de som arbetar professionellt tror sig veta 

allt om personen bättre än de anhöriga när det gäller vad som ska göras 
med honom/henne. Enligt Solvang kan här diagnosen för anhöriga och 
personen i fråga vara en självuppfyllande profetia. 

3. Medicinskt tolkningsföreträde, det vill säga att man utgår endast från bio-
logiska förklaringsmodeller och inte sociala eller miljörelativa tolkningar av 
svårigheterna.53 

I likhet med Solvang menar Frithiof att medicinska traditioner fortfarande 
har en stark förankring, vilket leder till att skolans pedagoger efterfrågar 
                                                 
52 Solvang, 1999. 
53 Ibid, 1999. 
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”tydliga diagnoser för elever som på något sätt avviker från en tänkt norma-
litet. Diagnoser används som en legitimering av särbehandling och särgrup-
peringar”.54  

Haug för även en diskussion och ett resonemang om diagnosen som så-
dan. Han menar att för att få en kompensatorisk lösning, ett slags extra 
resurser för att sätta in där barnet har svaga sidor, krävs det att barnet dia-
gnostiseras. Haug menar att det är vetenskapligt problematiskt att fastställa 
en diagnos eftersom diagnoser ofta är både osäkra och starkt präglade av de 
rådande kulturella värderingarna.55 Således är de mycket mer av en social 
konstruktion än vad vi ofta har klart för oss. För det andra finns det inte 
heller nödvändigtvis något samband mellan en diagnos och den undervis-
ning barnet behöver. I likhet med Haug menar Fleischer: 

Egentligen är diagnosen oväsentlig för uppfostran, undervisning, träning 
och pedagogisk-psykologisk behandling. Men vi lever i ett land som gärna 
indelar människor i grupper som förses med en etikett. Vi använder till och 
med diagnoserna för att placera barn i grupper tillsammans med andra barn 
som har liknade problem, som om barnet skulle bli bättre på att umgås med 
andra genom att titta på andra barn som inte heller kan umgås.56  

Samtidigt menar Haug att forskningen har indikerat att de ”barn som inte 
har blivit diagnostiserade och därmed har undgått diagnosstämpeln klarar 
sig bättre både i skolan och i yrkeslivet än barn med motsvarande begåv-
ningsnivå som har blivit definierade som barn med behov av särskilt stöd”.57 
Därför anser disability-rörelsen i likhet med Haug att kompensation, medi-
kalisering och diagnostisering är stigmatiserande, stämplande, diskrimine-
rande och förtryckande för elever i skolan och för människor i samhället.58  

Sammanfattningsvis kan man säga att en inkluderande pedagogik där 
målet är ”en skola för alla” har stora likheter med interkulturell pedagogik, 
eftersom båda perspektiven arbetar för att motverka en diskriminerande 
kategorisering av elever. 

Grunden för den inkluderande pedagogiken är att alla elever ska be-
handlas jämlikt och rättvist oavsett olikheter och svårigheter. Skolan ska 
vara en plats där mångfald, variation och olikhet accepteras och respekteras 

                                                 
54 Frithiof, 2007, s. 53. 
55 Haug, 1998, s.15. 
56 Fleischer, 2010, s. 30. 
57 Haug, 1998, s. 39. 
58 Ibid, 1998. 
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av alla, en plats där man slutat att tala om normalitet och avvikelse och där 
man i stället lyfter fram variationer och olikheter som något värdefullt.  
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