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Över en fjärdedel av alla finländska elever i årskur-
serna 1–9 får extra stöd i skolan (Statistikcentralen 
2011). Detta (special)pedagogiska stöd är en del av 
den finländska grundskolans stödsystem. Sabel et al. 
(2011) kallar detta stödsystem för individualized ser-
vice provision, ett system där olika former av indivi-
danpassat stöd står till buds vid behov. En stödform 
i detta nätverk av stödtjänster är det som benämns 
specialundervisning på deltid (part-time special 
education). Stödet främjar lärande i främst skolans 
kärnämnen; finska eller svenska (beroende på skol-
språk), matematik och språk. Stödet, som är integre-
rat i skolans praktik, ges av speciallärare och sätts in 
genast när behov av extra hjälp uppkommer (Takala, 
Pirttimaa och Törmänen 2009).

Detta är dock inte hela bilden av finländsk special-
pedagogik. Andelen elever som identifieras vara i 
behov av särskilt stöd är betydligt högre i Finland än 
i de övriga nordiska länderna (European Agency for 
Development of Special Needs 2003). Dessa elever 
undervisas ofta i mer eller mindre segregerade läran-
demiljöer, även om inkludering (eller snarare integre-
ring) helt eller delvis i ordinarie undervisningsgrupper 
blivit allt vanligare (Statistikcentralen 2012). 

Bilden av finländsk specialpedagogik är således kom-
plex. Komplexiteten hänger samman med vilket per-

I denna artikel beskrivs komplexiteten i finländsk 
specialpedagogik. Finland klarar sig mycket bra i 
internationella kunskapsmätningar. Samtidigt är 
andelen elever som får specialundervisning hög 
i nordisk och europeisk jämförelse. Kan det vara 
så att det finns ett samband mellan dessa båda 
tendenser – att Finlands massiva satsning på 
specialpedagogiskt stöd leder till både excellens 
och likvärdighet? Finlands svar på inkludering är 
ett jämlikt skolsystem, en skola för alla där rätten 
till likvärdigt lärande är förverkligad. Likvärdig-
het betyder dock inte alltid jämlikhet och delak-
tighet i gemensamma lärandemiljöer.

Rubriken antyder att inkludering1, såsom termen upp-
fattas i Finland, är en mångtydig konstruktion. Vis-
serligen råder det konsensus om inklusion som mål 
och vision för utbildning och pedagogisk praktik, men 
vägen (inkludering) mot målet (inklusion) är knappast 
klart utstakad. Det finländska skolsystemet kan te sig 
motsägelsefullt; dels klarar sig Finland mycket bra i 
internationella kunskapsmätningar, dels innehar Fin-
land det inofficiella rekordet i specialundervisning. 

1 Jag använder begreppet inkludering/inklusion som övergripande 
begrepp för en sammanhållen och jämlik skola som uppmärk-
sammar och värdesätter alla elevers optimala lärande och del-
tagande i vanliga lärandemiljöer. I vissa sammanhang används 
dock benämningen integrering för att benämna en pedagogisk 
praktik som tydligt avviker från en inkluderande praktik.
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