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”Var blev ni av ljuva drömmar”? – om 
inkludering som utopi 
Claes Nilholm1 

Inte alla vet att Eva Forsberg har en bakgrund som speciallärare och ett brin-
nande engagemang för elever som hamnar i svåra situationer under sin skol-
tid. Samtidigt har hennes forskning till stora delar handlat om läroplansteori 
(läroplansteoretiska analyser och utbildningsfilosofi (t.ex. Forsberg, 2014a, 
2014b)). Jag ska i mitt bidrag försöka binda samman dessa till synes dispa-
rata aspekter genom att analysera idén om en inkluderande skola som lanse-
rats inom ramen för en specialpedagogik som så att säga velat transformera 
sig själv. Mer specifikt vill jag resonera lite kring utbildningspolitiska ideal, 
inte minst vad gäller aspekter som legitimitet och forskarens ansvar, vilket 
jag menar ligger i linje med Evas egna forskningsintressen.  

Efter en kortare introduktion av problemområdet, tänker jag beskriva hur 
idén om inkludering av några formulerats som en radikal idé för hur utbild-
ning ska gestaltas, snarare än som ett recept för hur elever i olika typer av 
svårigheter ska undervisas, för att sedan följa vad som händer med idén när 
den prövas mot den så kallade verkligheten. Avslutningsvis kommer jag 
tillbaka till frågor som handlar om utopiers legitimitet och forskarens ansvar.  

Vad är problemet? 
Inkludering kan ses som en lösning på ett problem och därför kan det vara på 
sin plats att något diskutera vilket problem inkludering är ett svar på. Histo-
riskt sett har det varit svårare att passa in vissa barn i skolans verksamhet än 
andra. Annorlunda uttryck skulle man kunna säga att deltagandet i undervis-
ningen grundats på en idé om normalitet. Den som inte passat in i denna 
normalitet har setts som avvikande i någon mening. Under skolhistorien har 
en mängd olika sätt att identifiera elever som bedömts avvika från normen 
utvecklats och olika sätt att möta deras behov har prövats. Exakt hur många 
elever det rört sig har varierat över tid.  

Något förenklat kan man konstatera att det funnits två undervisningssy-
stem, ett för de elever som bedömts som normala och ett för dem som be-

                                                
1 Jag vill tacka Kerstin Göransson för hennes kommentarer på en tidigare version av denna 
artikel. 
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dömts som avvikande i någon mening. Vi har alltså ett normalsystem och ett 
specialsystem (Skrtic, 1991, 1995). Denna uppdelning karakteriserar alla 
västerländska skolsystem. De båda systemen kan vara mer eller mindre inte-
grerade. Sverige har historiskt sett betraktats som ett land med en jämförel-
sevis starkt integrerad specialpedagogik (EADSNE, 2003) men är samtidigt 
ett av de få länder som har en särskild skolform för elever med utvecklings-
störning. Länder som Tyskland och Holland är exempel på starkt uppdelade 
system med en mängd specialskolor.  

Idén om inkludering handlar om att föra de två systemen närmare varand-
ra, ibland också om att skapa ett gemensamt utbildningssystem för alla ele-
ver. Inkludering är kanske mest känd i det svenska sammanhanget genom 
den så kallades Salamanca-deklarationen (1994) där ”inkludering” lyftes 
fram som ett ledord för det som traditionellt kallats specialundervisning och 
specialpedagogik (se också Vislie, 2003). I det här sammanhanget ska jag 
framför allt intressera mig för de mer radikala uttolkarna av inkluderings-
begreppet. Flera såg med inkludering en möjlighet inte bara att påverka situ-
ationen för elever i olika typer av svårigheter utan som en utmaning mot 
traditionell undervisning (se t.ex. Lipsky & Gartner, 1996, Skrtic, 1991, 
1995). Mitt motiv för att intressera mig för just den radikala uttolkningen av 
inkluderingsbegreppet är till delar att det ligger nära min egen bild av hur 
utbildning bör gestaltas. Men framför allt tycker jag dessa radikala idéer 
väcker viktiga frågor om forskarens ansvar och den pedagogiska forskning-
ens roll i relation till demokratiska processer. Ett ytterligare motiv är som 
nämnts att jag tror Eva Forsberg är intresserad av dessa infallsvinklar.  

Drömmen om framtiden 
Kerstin Göransson och jag (2014) urskilde i en forskningsöversikt fyra kvali-
tativt olika sätt att definiera inkludering. En av dessa definitioner var vad jag 
här kallar en radikal definition som utmärks av att begreppet inkludering 
omfattar alla elever och att skolan ska skapa gemenskaper (”communities”). 
I en genomgång av den forskning om inkludering som haft störst impact på 
forskarsamhället (Nilholm & Göransson, inskickad) fann vi flera forskare 
som mer eller mindre förespråkar detta (t.ex. Barton, 1997, Brantlinger, 
1997, Slee, 2001). Definitionerna kan skilja sig åt och vara mer eller mindre 
elaborerade. Barton (1997) är en av dem som gett en utförlig beskrivning av 
vad radikal inkludering handlar om: 

Inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to 
unfamiliar voices, being open, empowering all members and about celebra-
ting ´difference´ in dignified ways. From this perspective, the goal is not to 
leave anyone out of school. Inclusive experience is about learning to live 
with one another. (p. 233f) 
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Barton menar vidare att hur inkludering definieras inte går att skilja från 
grundläggande politiska och ideologiska frågor. Språket är enligt Barton inte 
heller ett neutralt medel för att beskriva verkligheten utan inkludering hand-
lar också om en kritik av specialundervisningens/specialpedagogikens språk. 
Vidare handlar inkludering enligt Barton inte bara om att skapa gemenskaper 
inom skolans ram utan inkludering handlar också om det omgivande sam-
hället och dess relationer till skolan. Till skillnad från många andra knyter 
också Barton sitt resonemang om inkludering till en specifik form av demo-
krati, närmare bestämt deltagardemokrati.  

I det nordiska sammanhanget är den kanske främste inkluderingsföre-
språkaren Peder Haug som i sin inflytelserika och mycket läsvärda skrift 
Pedagogiskt dilemma – om specialundervisning (1998) formulerar en vision 
som i stora delar påminner om Bartons (1997): 

Inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom ramen för 
den klass där barnet är inskriven som elev. Argumentet för detta är först och 
främst knutet till en uppfattning om social rättvisa som lika rätt till delta-
gande utifrån kollektiva demokratiska värden. Man bedömer att det mest rätt-
visa och bästa för den enskilde eleven och för samhället är att alla, oberoende 
av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i samma sam-
hällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga år. Genom detta 
läggs en positiv grund för att dessa barn också som vuxna ska kunna fungera 
tillsammans i det vanliga samhällslivet. Stor vikt läggs vid social träning och 
på att utveckla gemenskapen… (Haug, 1998, s 23f). 

Haug argumenterar för att inkluderande integrering innebär allas rätt till 
delaktighet i en gemenskap. Han menar vidare att skillnader mellan barnen 
ska ses som naturliga och att inget barn ska stigmatiseras eller stötas ut. På 
så sätt, menar Haug, blir skolan likvärdig och också att skillnaden mellan 
pedagogik och specialpedagogik upphävs. Lärare ska ha en generell och 
universell kompetens. 

Vi ser att språkdräkten skiljer sig något åt och att Bartons resonemang är 
mer förankrade i en identitetspolitisk diskurs, medan Haug i högre grad kny-
ter an till en välfärdsstatlig reformtradition. I det här sammanhanget är jag 
dock mer intresserad av likheterna; båda menar att inkludering har konse-
kvenser för hela skolans organisation och innebär skapandet av gemenskap-
er. Båda tar deltagardemokrati som utgångspunkt för sin argumentation och 
menar också att skillnaden mellan de två systemen, normalsystemet och 
specialsystemet, ska försvinna. 
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Vart tar drömmen vägen? 
Det radikala drömmen om gemenskap (”community”) är givetvis inte enbart 
någon specialpedagogisk angelägenhet utan har en lång tradition (t.ex. 
Dewey, 1916) och inflytelserika nutida förespråkare (t.ex. Lave & Wenger, 
1991, Noddings, 1996). Men det är inom ramen för en kritik mot traditionell 
specialpedagogik/specialundervisning som gemenskap kommit att föras fram 
som en lösning på specialpedagogikens problem. Det finns dock ganska lite 
som pekar på att idén kommit att förankras i praktiken (se t.ex. Göransson, 
Nilholm & Karlsson, 2011). Hur ska man förstå det? Jag vill föreslå och kort 
diskutera fem förklaringar till att den radikala idén om inkludering inte fått 
fotfäste: 

• Samhällsförändringar 
• Brist på stöd i styrdokumenten 
• Medikaliseringen av olikhet 
• Brist på konsensus 
• Brist på empiri 

Samhällsförändringar 
Nyliberala strömningar har lett till en marknadisering och decentraliserng av 
utbildningssystemen (Englund, 1996). Samtidigt finns också en risk att dessa 
förändringar överdrivs då svensk skola fortfarande är hårt reglerad genom 
lagstiftning, styrdokument, inspektioner, allmänna råd och så vidare. En 
tendens som möjligen till delar kan ses som en konsekvens av nyliberala 
förändringar som jag tror haft stor betydelse vad gäller drömmen om gemen-
skaper är vad jag skulle vilja kalla individualiseringen av skolprojektet. Den 
innebär inte endast att individen ska välja skola utan också att det är indivi-
den som är den enhet som skolan så att säga arbetar mot. Det är individen 
som regleras med olika typer av individuella utvecklingsplaner, åtgärdspro-
gram och framförallt med betyg. I alla andra verksamheter i samhället läggs 
störst tonvikt vid det kollektiva utfallet, företaget måste ge vinst och fot-
bollslaget måste göra fler mål än motståndarna. Utan att göra anspråk på att 
göra en genomgång av alla samhällsförändringar som påverkat möjligheten 
att skapa gemenskaper i skolan vill jag ändå lyfta fram denna individfokuse-
ring som en betydelsefull faktor. 

Styrdokumenten 
Individualiseringen av skolprojektet avspeglas givetvis som antytts ovan i 
styrdokumenten. I skolans styrdokument uttrycks väldigt få idéer om vad 
gruppen gemensamt ska åstadkomma. Som bekant finns utbildningsväsen-
dets målsättning formulerad i Skollagen kap 1 3§: 



 303 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och 
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 
behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 
att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen 
främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer 
och medborgare. 

Det är givetvis en grannlaga uppgift att analysera vilka mål som förespråkas 
i styrdokumenten och prioriteringsordningen mellan dem eftersom styrdo-
kumenten är motsägelsefulla och till delar oklara (se Nilholm, 2012). Men vi 
kan se att ett betydligt bredare uppdrag skisseras för skolan än det snävare 
kunskapsuppdrag som alltmer kommit att dominera debatten och förmodlig-
en också forskningen om skolan. Men hur förenligt är detta bredare uppdrag 
med idén om inkludering? Som jag varit inne på tidigare har skolan väldigt 
lite att säga om det gemensamma. Däremot finns det ett starkt stöd för att 
alla elever har rätt till en bra skolsituation och att utbildningen ska hålla en 
god kvalité. Men vad gäller platsen för utbildning medges flera undantag 
från ”inkludering” (förstått som placering): 1) specialskolor, 2) särskolan 
3) resursskolor/särskilda undervisningsgrupper och 4) fristående skolor som 
är specialiserade på särskilt stöd.  

Medikaliseringen av skillnad 
Utan tvekan har ett neuropsykiatriskt paradigm skördat stora framgångar 
under de senaste decennierna när det gäller att definiera barns och elevers 
svårigheter (Nilholm, 2012). Medikaliseringen lokaliserar ganska tydligt 
problemet till individen och miljön problematiseras sällan och då i andra 
hand. Trots att många företrädare för det neuropsykiatriska paradigmet kan 
förespråka en inkluderande utbildning finns det ändå en risk att det övergri-
pande budskapet tar överhanden och att det växer fram en diskurs om ”de 
andra”. Vi kan också se en flora av böcker där särarten hos dessa barn och 
elever lyfts fram. Både Barton och Haug lyfter fram språket som en viktig 
del av inkludering och givetvis hotar framväxten av ett neuropsykiatriskt 
paradigm deras utopier (närmast definitionsmässigt). 
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Brist på konsensus 
I den tidigare nämnda kartläggningen och analysen av den forskning om 
inkludering som haft störst impact på den amerikanska respektive den euro-
peiska forskningsarenan (Nilholm & Göransson, inskickad) talar vi om ”a 
field divided”. Det betyder något förenklat att vi fann att medan ett antal 
forskare mer eller mindre tydligt förespråkar att inkludering är en utmaning 
mot traditionell specialpedagogik vilken innebär att skolor i grunden bör 
förändras använde andra ordet inkludering för att beteckna var eleven får sin 
utbildning. Det är förstås en himmelsvid skillnad mellan dessa båda sätt att 
uppfatta inkludering. I det första fallet är skolan inkluderande endast om 
man lyckas skapa gemenskaper där elever utvecklas kunskapsmässigt och 
socialt, i det senare fallet handlar inkludering om att placera elever i vanliga 
klassrum. I det förra fallet är inkludering något gott, i det senare fallet blir 
det en empirisk fråga att undersöka om inkludering ger goda effekter eller 
inte. Det är inte bara så att man menar olika saker med ordet inkludering 
utan det handlar också om att man förespråkar olika typer av skolor. I den 
forskning där inkludering handlar om placering problematiseras väldigt säll-
an den helhet där elever i olika typer av svårigheter ska inkluderas.  

Det finns alltså ingen konsensus i forskarsamhället vare sig när det gäller 
vad inkludering betyder eller vilken skola som är eftersträvansvärd för elever 
i svårigheter. Man kan urskilja positioner från de som i princip vill avskaffa 
all specialpedagogik till de som låter inkludering bli ett nytt namn för en 
väldigt traditionell specialpedagogik. Det har givetvis förekommit en hel del 
polemik mellan dessa positioner (t.ex. Fuchs & Fuchs, 1994, Kavale & For-
ness, 2000, Slee, 2001). Inte minst bygger de forskare som är kritiska mot 
traditionell specialpedagogik/specialundervisning sin argumentation i pole-
mik mot mer traditionella forskare (se t.ex. Brantlinger, 1997). Och när det 
inom ramen för det forskarsamhälle som alltmer kommit att definiera sig 
självt i termer av ”inclusive education” föreligger sådana skillnader i hur 
inkludering tolkas är det inte förvånande att samma problem finns ute i sam-
hället. Man menar olika saker med inkludering och vill olika saker med be-
greppet. Detta gör det förstås svårt att föra fram gemenskap/community som 
ideal, inte minst när skoldebatt och skolverklighet alltmer kommit att handla 
om resultat på PISA-mätningar och fokus på betyg. 

Men det kanske är lite förenklat att peka på bristen på konsensus som ett 
hinder för genomförandet av inkluderande skolor? En sådan brist på konsen-
sus borde man kanske kunnat förutse? Med tanke på hur utbildningsideal 
skiftat över tid (se t.ex. Burman, 2014) och hur dagens debatt om skolan 
speglar en mångfald av olika ideal är det inte konstigt att man inte kan uppnå 
konsensus om hur skolan bör gestaltas. Några som kanske bättre än andra 
pekat på de dilemman och svårigheter som är förknippade med försök att 
etablera en mer inkluderande skolpraktik är den engelske forskaren Alan 
Dyson och hans medarbetare (Clark, Dyson, Milward, 1998, Clark, Dyson, 
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Millward & Robson, 1999, Dyson, Howes & Roberts, 2002, Dyson & Mill-
ward, 2000). De visar hur idén om inkludering transformeras och även mot-
arbetas när den möter skolverklighetens ”mikro-politik” (Ball, 1997). Det 
verkar kanske som om det som fattas är en teori om hur utopin ska uppnås? 
Eller åtminstone en teori för hur man närmar sig idealet. Här synes det som 
om det skulle behövas empiri som illustrerar hur utbildningsmiljöer kan bli 
mer inkluderande för elever i olika typer av svårigheter. 

Brist på empiri 
Mina kolleger i forskargruppen REDDI (Research in Educational Dilemmas, 
Democracy and Education) och jag har i ett antal forskningsöversikter kart-
lagt och analyserat olika aspekter av forskningen om specialpedago-
gik/inkludering (Göransson & Nilholm, 2014, Almkvist, Malmqvist & Nil-
holm 2015, Göransson & Nilholm, 2015, Nilholm & Göransson, 2015, 
Malmqvist och Nilholm, 2015 (i Skolverket, 2015, bilaga 4, Nilholm & Gö-
ransson, inskickat). Framför allt i USA finns en stor mängd effektforskning 
(Almkvist, Malmqvist & Nilholm, 2015, Malmqvist & Nilholm, 2015) som 
dock sällan refereras inom den forskning som mer direkt handlar om inklu-
dering (Nilholm & Göransson, inskickad). Ett undantag här är givetvis 
forskning om huruvida ”inkludering” är effektivt eller inte (för översikter se 
Lindsay, 2007, Canadian Council on Learning, 2008). Denna senare forsk-
ning kan kort sammanfattas som att 1) det finns stora metodologiska pro-
blem inom området, 2) det är liten skillnad i utfallet för kunskaps- och soci-
ala variabler när man jämför elever i svårigheter som varit ”inkluderade” 
med sådana som fått sin undervisning i andra grupperingar 3) Det finns lite 
kunskap om hur man ska ”inkludera” elever (Lindsay, 2007). Som läsaren 
kanske har uppmärksammat rör vi oss här inom ramen för en placeringsdefi-
nition av inkludering. 

Vad säger då forskningen om möjligheten att skapa gemenskaper (com-
munities) av det slag som skisserats av till exempel av Barton (1997) och 
Haug (1998) ovan? I den tidigare nämnda forskningsöversikten av Görans-
son & Nilholm (2014) presenteras, utöver analysen av hur inkluderingsbe-
greppet används, också utfallet av en systematisk forskningsöversikt. Vi 
sökte studier som på ett metodologiskt hållbart sätt kunde visa på faktorer 
som gör en miljö mer inkluderande. Vi menade att en sådan studie måste 
kunna redovisa data för alla elever och separat för elever i svårigheter. Vi 
fann någon enstaka studie som uppnådde detta kriterium. Dock fann vi ingen 
studie som kunde visa hur graden av gemenskap (community) kan förbättras. 
Detta är något förvånande då Booth, som är en känd förespråkare för ett 
radikalt inkluderingsbegrepp, tillsammans med sina medarbetare utarbetet ett 
instrument, Index of inclusion, som gör anspråk på att mäta hur inkluderande 
en viss miljö är (Booth m fl, 2000). Detta instrument verkar dock inte an-
vändas inom forskningen för att undersöka huruvida miljöer blir mer inklu-
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derande eller inte som ett resultat av någon/några åtgärd(er). När Ainscow, 
Booth & Dyson (2004) i ett stort forskningsprojekt strävar efter att skapa 
inkluderande praktiker blir det åter tydligt vilken enorm komplexitet som 
dessa ideal möter när de konfronteras med den så kallade verkligheten. Det 
är över huvud taget svårt att finna någon utvärdering av hur projektets strä-
van efter inkluderande praktiker föll ut (se kritik i Artiles m fl, 2006) och 
Index of Inclusion förefaller inte ha använts alls. 

Det bör tilläggas att det inom ramen för en forskning som förespråkar 
skapandet av gemenskaper finns en väl utvecklad kritik av traditionell speci-
alpedagogik (se exempelvis Brantlinger, 1997, för en översikt). En hel del 
svensk och nordisk forskning har också denna inriktning (se till exempel 
Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Det som saknas är alltså en 
metodologiskt hållbar forskning som kan visa vilka faktorer som bidrar till 
att skapa gemenskaper där alla elever är delaktiga pedagogiskt, socialt och 
demokratiskt. 

Drömmen och ansvaret 
Som jag nämnde tidigare är jag positiv till den radikala idén om inkludering. 
Inte bara för att innehållet tilltalar mig men också för att jag tycker om när 
forskare är explicita med vad de tycker att skolan ska uppnå. Betydelsen av 
att diskutera utbildningens mål har bland annat uppmärksammats av Gert 
Biesta (2009) i en artikel benämnd Good education in an age of measure-
ment: on the need to reconnect with the question of purpose in education. 
Som vanligt för Biesta en insiktsfull och, i ordets bästa bemärkelse, lärd 
diskussion om utbildningens syfte. Det som är slående är dock att Biesta inte 
någonstans i artikeln formulerar vad han tycker ska vara utbildningens syfte! 
Det är fullt möjligt att han är tydligare med detta i andra sammanhang men 
just benägenheten att utelämna denna fråga är snarare regel än undantag 
enligt min erfarenhet. Detta är desto mer anmärkningsvärt eftersom sådana 
pedagogiskt filosofiska frågor borde vara helt centrala inom forskning om 
skola och utbildning. Här saknar jag också en diskussion om forskarens roll i 
formulerandet av syftet med utbildningen. Någonstans finns alltid idén om 
den förment neutrale forskaren som inte tar ställning. Samtidigt finns det 
forskare som mer eller mindre explicit försöker argumentera för olika peda-
gogiska filosofier med stöd av idéhistoria, socialfilosofi och liknande. Det 
som kanske förvånar mig mest är att sådana diskussioner sällan relateras till 
det syfte för skolan som formulerats inom ramen för demokratiska processer. 
Inte heller Biesta (2009) diskuterar denna för mig så fundamentala aspekt av 
utbildningens syfte. Annorlunda uttryckt, för mig är frågan om skolans syfte 
underordnad frågan om hur vi ska bestämma vad som ska vara skolans syfte. 
Eftersom jag anser att vår demokrati är legitim så förefaller det mig som om 
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man ska ha väldigt starka argument för att förespråka ett annat syfte för ut-
bildningen är vad som är överenskommet i demokratiska processer.  

Det är således positivt att man med det radikala inkluderingsbegreppet 
tydliggör vad man tycker att skolan ska uppnå. Det som från min horisont är 
problematiskt är alltså frågan om vilken roll vi forskare ska ha vis-a-vis den 
utbildning som vi forskar om (se Nilholm, 2006, för en utförligare diskuss-
ion). Ska vi skapa ideal för hur skolan ska vara? Ska vi analysera utbild-
ningsfilosofiska ideal och utbildningspoltitik? Eller ska vi arbeta för att sko-
lan ska nå de mål som det beslutats om inom ramen för våra demokratiska 
processer (se Carlsson & Nilholm, 2004)? Mitt svar på dessa grundläggande 
frågor är att vi ska göra alla dessa saker. Vad gäller den första frågan tycker 
jag dock det åligger oss att också kunna visa på vägar hur dessa mål ska 
kunna uppnås, annars riskerar vi att bara ständigt kritisera en skola som inte 
lever upp till våra ideal. Och om vi inte undersöker konsekvenserna av våra 
teorier, hur kan vi då veta att de kanske inte leder till motsatsen av det vi 
predikade? Det finns förstås en risk för att vi inte vet var vi hamnar om vi 
förespråkar ett ideal som till delar motarbetas av tidsandan och konkurre-
rande ideal, som har ett svagt stöd i styrdokumenten och som inte är under-
byggt av empirisk forskning. 

Personligen har jag alltmer kommit att inta en position av att det kanske 
inte är så intressant vad jag tycker skolan ska uppnå. Vad jag saknar när det 
gäller den radikala idén om inkludering är inte formuleringar av detta mål 
utan snarare en teori om hur detta mål ska vara möjligt att uppnå och också 
en diskussion om vari legitimiteten i målet ligger. För mig kommer alltså 
demokratifrågan före frågan om inkludering (Nilholm, 2006). Det innebär att 
frågor om vem som ska bestämma om vad inkludering ska betyda och hur 
inkludering ska gestaltas analytiskt föregår frågan om vad inkludering är.  

”Var blev ni av ljuva drömmar” är som bekant en sång av Hans Alfreds-
son och Tage Danielsson mest känd i Monica Zetterlunds fantastiska tolk-
ning. Sången ska ses mot bakgrund av ett sextio- och sjuttiotal där drömmar 
om ett bättre samhälle tog stor plats (se Kokk m.fl. 2002). De personer som 
såsom vår jubilar är 60 år är på ett eller annat sätt präglade av denna tid. 
Kanske kan de erfarenheterna mana till en viss försiktighet vad gäller att 
omfatta ett utopiskt tänkande? Jag vet i och för sig att Eva alltid varit försik-
tig med den sortens tänkande. Vad jag också vet är att de frågor som diskute-
rats i denna artikel är sådant som intresserar Eva och som framöver kommer 
att diskuteras i vårt ständigt pågående samtal om vad utbildningen ska leda 
till och vem som ska bestämma över den. Vad säger du, Eva, är formfrågan 
analytiskt överordnad innehållsfrågan? 
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Behövs ett nytt ord? 
Jag vill avsluta med en reflektion om språkets betydelse för vårt teoretise-
rande. Det innebär att jag kommer att föreslå ytterligare en faktor som kan 
förklara varför det varit svårt att etablera ett radikalt inkluderingsbegrepp. 
Just ordet inkludering kanske saknar något av den radikalitet en utmaning av 
traditioner bör ha? Som jag nämnt tidigare känner jag en sympati för de ideér 
som uttryckts med hjälp av ett radikalt inkluderingsbegrepp av bland annat 
Barton (1997) och Haug (1998). De ställer i blixtbelysning vikten av att hela 
tiden reflektera över och diskutera vilken utbildning vi vill ha, inte minst vad 
gäller elever som hamnar i svårigheter i utbildningssystemet. Men inklude-
ring är en spatial metafor som så fort den uttalas etablerar en gräns. Olika 
elever finns på olika sidor om gränsen och frågan blir lätt hur de som är ut-
anför ska kunna föras in i det som redan är. Det innebär att själva ordet leder 
tankarna fel och det möter samma problem som sina föregångare ”integre-
ring” och mainstreaming som alltmer kom att urvattnas. I en historisk situat-
ion när dessa begrepp i huvudsak kommit att beteckna plats lanserades in-
kludering för att beteckna något annat som skulle kunna påverka hur den 
vanliga undervisningen gestaltades. Frågor kan då ställas på nya sätt, det 
handlar inte om hur avvikande elever ska passa in utan hur en skola ska for-
mas som tar sin utgångspunkt i att elever är olika.  

Men frågan är som sagt om ordet inkludering var väl valt. Jag är personli-
gen inte tilläckligt påverkad av den språkliga vändningen för att anse att allt 
är språk/diskurser, eller ens i huvudsak. Men språket är viktigt och formar 
utvecklingen precis som utvecklingen kan sägas locka fram språk. Orden 
fångar in det som redan verkar hända. Mot den bakgrunden skulle jag vilja 
föreslå ett annat uttryck för det som den här artikeln handlat om som jag 
hämtar från forskningen om funktionsnedsättningar: Design for all. Till 
skillnad från inkludering tar detta uttryck sin utgångspunkt i alla, i skolans 
sammanhang alltså alla elever. Kanske kan det utgöra grunden för en utma-
ning av stelbenta traditioner. Samtidigt finns också risken med att ett uttryck 
som Design for all alltför väl landar i en individfokusering. Design for all 
kan tolkas som att det bara handlar om individers situation och inte om orga-
niseringen av utbildningen alls. På det sättet innehåller begrepp inkludering 
fortfarande en idé om en helhet, något som går utöver tillfredsställandet av 
de individuella behoven. 
 
Eller vad tror du, Eva? 
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