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Elever i ett gränsland – en fråga om delaktighet och makt 
 
Denna text lyfter fram delaktighetsaspekten i unga människors demokratiska medborgarskap 
och utbildningssammanhang. Närmare bestämt handlar det särskilt om elever i särskolans 
personkrets, vilka befinner sig i det gränsland där delaktighet inte är självklar. Frågan om 
funktion blir meningsbärande. För unga människor som blir elever med utvecklingsstörning 
betonas utvecklingsstörningen som ett kognitivt funktionshinder, ett hinder för att fungera 
som alla andra elever. Elever som skrivs in i särskolan tillhör särskolan och blir i den 
meningen exkluderade. Men de kan även vara föremål för inkludering, det som i skolans värld 
an många företrädare fortfarande kallas för integration. Vad inkludering innebär får i 
praktiken många olika tolkningar, precis som integreringsbegreppet tolkats på vitt skilda sätt 
av skolans företrädare under de senaste fem decennierna. 
  
Syftet med detta paper är att visa på några innebörder och konsekvenser av delaktighet och 
makt i relation till särskoleelevers utbildning. Samtidigt handlar det också om den utbildning 
som övriga elever får, vad de i sin tur uppfattar och lär av samhällelig inkludering och 
exkludering på detta område. En ökande skara elever placeras i den skolform som benämns 
särskola, ett förhållande som pockar på en diskussion om delaktighet och makt. Många av 
dessa elever skrivs in i särskolan efter att ha tillhört grundskolan i sex år. Under grundskolans 
senare år finns det statistiskt sett en topp. Där sker de flesta särskoleinskrivningarna. Allsidiga 
utredningar med noggranna professionella bedömningar ska föregå ett beslut om mottagande i 
särskolan. Utredningar gjorda av såväl pedagogiskt, socialt, psykologiskt som medicinskt 
sakkunniga utgör beslutsunderlag. Ställningstagande i dessa frågor får många och långtgående 
konsekvenser framhåller Skolverket (2001) och påtalar samtidigt hur grannlaga ett sådant 
förarbete är, i de fall där olika experter och sakkunniga inte har samma uppfattningar. I denna 
text behandlas först delaktighetsbegreppet, som under de senaste åren kommit att hamna i 
särskoledebattens fokus. Därefter behandlar texten maktbegreppet, som i sin tur håller sig 
klädsamt, alternativt listigt i den samhälleliga särskoledebattens bakgrund.  
 
 
”En skola för alla” – en normativ fråga om delaktighet 
 
I den svenska skolans styrdokument är det demokratiska deltagarperspektivet tydligt. 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, särskolan inklusive, fastställer att "skolans 
uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet" (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 
14). Den enskilda elevens inflytande och ansvar betonas också. Vidare anger läroplanen att 
"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). Den undervisande läraren ska s.a.s. ackommodera till 
varje enskild elev, vilket innebär varseblivning av individen och hans eller hennes 
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personlighet, tolkning av elevers behov och därefter en anpassning av undervisningen. Utifrån 
vad som bedöms vara elevers förutsättningar och behov formas undervisningen. Samtidigt 
kategoriseras och grupperas eleverna.  
 
De internationella initiativen Education for all och Inclusive Education har sina rötter i 1948 
års FN-deklaration om mänskliga rättigheter och Konventionen om barnets rättigheter från år 
1989, framhåller Bengt Persson (2001). Första steget i en världsomspännande strävan mot en 
inklusiv skola där ingen p. g. a. funktionshinder skulle stå utanför utbildningsgemenskapen 
togs då Jomtiendeklarationen undertecknades 1990. Med fokus på olika 
utstötningsmekanismer utom och inom skolan, vilka medverkar till att en del grupper 
exkluderas från skolgemenskapen, fortsatte det internationella arbetet. 
Salamancadeklarationen från år 1994 anger riktlinjer, principer, inriktning och praktik vid 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd.  
           

Undervisningen av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 
välbeprövade principer som kan komma alla barn till godo. Den utgår från att alla 
skillnader människor emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas 
efter barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda 
antaganden om inlärningsprocessens takt och natur.    (Svenska Unescorådet, 2001, s. 23)  

 
Enligt Salamancadeklarationen har en inklusiv skola ett pedagogiskt, ett social och ett 
ekonomiskt berättigande och utgör betydande utmaningar för regeringarna i de anslutna 
länderna. En förutsättning för att skolan ska bli inklusiv är att den kan ta emot alla barn och 
effektivt svara upp mot deras skillnader i förutsättningar av olika slag (Persson, 2001).  
 
 
Delaktighetsaspektens uppsving efter 2001  
 
Uttrycket ”en skola för alla” cirkulerade i utbildningssammanhang redan i samband med 
skolpersonalens fortbildning inför den nya läroplanen, Lgr 80 (Isling 1992). Sedan dess har 
begreppet brukats i den svenska utbildningsdebatten, särskilt i diskussionen om vad som är 
normalt och avvikande, vad som ska härbärgeras eller inte. Men innebörd och betydelse har 
fått ny näring efter senaste sekelskiftet i samband med att Salamancadeklarationen skrivits 
under och Världshälsoorganisationen bytt ut sina klassifikationsbegrepp kring funktionshinder 
och handikapp.  
  
Den senaste internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 
ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, antogs 2001 (WHO 
2001:1 ICF). Alla länder i Norden och Balticum är eniga om den senaste klassifikationen och 
förväntningarna på dess bruk är stora. Målet med en sådan klassifikation är att ge redskap för 
att i både forskning, och praktik på ett enhetligt sätt kunna beskriva hälsa och hälsorelaterade 
tillstånd. I stället för att som i den föregående upplagan, 1980 års modell1, fokusera på skada, 
sjukdom, brister, tillkortakommanden och svårigheter, kartlagda av medicinsk expertis, 
innebär en sådan nyorientering att intresset i stället riktas mot att vidmakthålla hälsa, öka 
aktivitet och befrämja delaktighet. För att göra klassifikationssystemet praktiskt användbart 
krävs mer utvecklingsarbete inom olika tillämpningsområden (Bränd Persson, 2002). Den 
ursprungliga sfären är alltså den medicinska, men användningsområdet sträcker sig in i bl.a. 
skolans värld. Begreppet delaktighet har på sistone använts för att studera utbildnings- och 

                                                 
1 Triaden skada, sjukdom/funktionshinder/handikapp utgör 1980 års modell. 
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levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning. När, var, hur och varför kan dessa 
personer vara delaktiga?  
 
Delaktighetsbegreppet har under de senaste åren kommit i centrum i det vetenskapliga 
samtalet och blivit synligt även i den vetenskapliga litteraturens titlar. Delaktig eller utanför 
(Carlsson, Hjelmquist & Lundberg, 2000) och Delaktighetens språk (Gustavsson, 2004) 
handlar båda om forskning kring personer med funktionshinder. Pedagogiska magasinets 
augustinummer år 2005 har som tema Demokrati och delaktighet, för att nämna några 
exempel. Begreppet är synligt också i titlarna på några avhandlingar som rör sig kring 
särskolan, exempelvis Martin Molins (2004) Att vara i särklass − om delaktighet och 
utanförskap i gymnasiesärskolan och Kristina Szőnyis (2005) Särskolan som möjlighet och 
begränsning – elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Den sistnämnda avhandlingen 
utgår från inifrånperspektivet på särskoleelevers erfarenheter av delaktighet och brist på 
delaktighet i sin vardag (Szőnyi, 2005). Författarens syfte är att öka kunskapen om betydelsen 
av att gå i en särskoleklass. Samtidigt vill hon bidra med kunskap för att stödja arbetet med att 
förverkliga målsättningen En skola för alla. Eleverna i särskolan berättade samma 
sammanflätade djupberättelse, den om delaktighet och utanförskap samt om normalitet och 
avvikelse. Särskoleeleverna framställde motbilder och motberättelser för att försöka hantera 
det administrativt konstruerade utanförskap som de ofta påmindes om i mötet med andra än 
sina särskolekamrater. Samtidigt som särskoletillhörigheten bidrog till elevernas positivt 
upplevda sociala delaktighet hade de en stark önskan att få vara vanliga elever och inte ”sär”. 
Avhandlingen tydliggör dilemmat med två utbildningspolitiska ambitioner, en inkluderande 
skola för alla och de särskiljande insatser som kan behövas för att tillgodose särskilda behov 
och individuell utveckling (ibid.). 
 
 
Delaktighet på olika nivåer 
 
Diskussionen om särskoleelevers grad och art av delaktighet kan föras på olika nivåer. På 
individuell nivå kan det handla om inkludering. I vad mån kan en grupp elever ta emot en ny? 
Hur formas den nya helheten utifrån samtliga deltagares delaktighet? Den elevgruppering som 
beskrivs ”26 elever och en integrerad elev” behöver inte vara en inkluderande helhet. Varken 
de 26 eller den integrerade är helt delaktiga i den bemärkelsen att 26+1 skulle kunna bli 27 
delaktiga.  
 
På organisationsnivå rör det sig också om tillhörighet och uppdelningar, vilket i sin tur får 
betydelse för särskoleeleverna. Att särskolan övergick från landstingets regi och 
kommunaliserades 1996, blev delaktig i den kommunala skolan, fick sina effekter. Gränsen 
mellan särskolans personal och övrig skolpersonal fortsatte likväl att vara tydlig även efter 
kommunaliseringen. Ett exempel får tala. På en medelstor 1-6-skola för både särskoleelever 
och grundskoleelever utkämpades exempelvis 2005 en kamp bland personalen. Anhängare av 
ett gemensamt personalrum argumenterade mot dem som förespråkade skilda personalrum för 
särskolans respektive grundskolans personal. Skilda var ståndpunkterna i båda lägren om en 
skola för alla. Många är uppfattningarna om särskolan, dess personkrets och även om 
särskolans vara eller icke vara. Delaktighetsaspekten framstår som intressant. Vad som hålls 
isär och på vilka grunder är angelägna frågor. 
 
På samhällsnivå fortsätter frågorna om delaktighet för personer med utvecklingsstörning. En 
gemensam läroplan, Lgr94, gör alla skolformer delaktiga. Eller är det särskola, förskola och 
fritidshem som kommit in på grundskolans revir? På samhällsnivå handlar det också om vad 
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särskolgång betyder för före detta elevers delaktighet i samhället. Det handlar om lagstiftning 
och rättskipning. Hur skrivs lagarna, skollagen inklusive? Vad gäller i samhället när personer 
med utvecklingsstörning begår övergrepp? Hur hanteras situationer när de själva utsätts för 
lagöverträdelser? Hur ser man på delaktighets- och ansvarsfrågorna? Hur cirkulerar makten, 
som är långt mer komplicerad, sammansatt och på samma gång diffusare än en uppsättning 
lagar (Foucault i Lotringer 1989/1996). Hur ter det sig i det enskilda fallet utifrån kunskap, 
utifrån ett savoir? Vi är tillbaka på individnivå och cirkeln sluts. 
 
 
Delaktighetsaspekten i skolans demokratiuppdrag 
 
Skolans ärende är dels ett kunskapsuppdrag, dels ett demokratiuppdrag (Fritzell, 2004). 
Utbildningens syfte blir då tvåfaldigt. Eleverna ska för det första tillägna sig 
läroämneskunskap av den art och i den grad som kursplanerna föreskriver. För det andra ska 
eleven tillägna sig medborgerlig kompetens i samklang med skolans normativa värdegrund, så 
som den föreskrivs i läroplanen (ibid.) och övriga styrdokument av nämnda slag. En viktig del 
i barns och ungdomars demokratiska fostran är att de får möjlighet att i största möjliga 
utsträckning vara tillsammans och dra lärdom av varandras olikheter (Persson, 2001). Skolans 
demokratiuppdrag handlar om att gestalta demokrati för och med elever under deras skoltid, 
vilket får till följd att deltagandeaspekten kan diskuteras i sin förlängning. Den f.d. 
särskoleelevens deltar i samhället efter skolutbildningens slut, som vuxen medborgare. I 
vilken mån är personer med utvecklingsstörning delaktiga medborgare i demokratin?  
 
Gert Biesta (2003) belyser hur politisk skolan egentligen är och definierar demokrati som det 
tillstånd eller förhållande i vilket alla mänskliga varelser kan bli subjekt. Han framför vidare, 
att subjektivitet inte längre ska betraktas som individers kännetecken eller egenskaper utan 
som en dimension av mänskligt handlande i den politiska sfären, den sfär där vi är med andra. 
Detta medför, att skolans problem inte längre blir att fostra eller skapa demokratiska 
medborgare. Snarare medför skolans uppdrag att bereda alla inblandade möjligheter att bli 
subjekt, både i skolan och i samhället i stort. Följden av detta blir att lärande handlar om vad 
de unga lär sig av att vara eller ha blivit subjekt (ibid.). Relaterat till personer med 
utvecklingsstörning kan frågan ställas om vad de lär sig av att vara elever i sär-skola. Vad lär 
de sig av att inte undervisas tillsammans med ”de normala” när avskiljningsproceduren utgår 
från individens tillkortakommanden? Och vad lär sig de elever som saknar 
utvecklingsstörning eller ”särskilda behov” av att uppfattas tillhöra en annan kategori? Hur 
formas elever som demokratiska medborgare? 
 
Gunnela Björk (1999) framhåller, att medborgarskap historiskt sett handlat om skyldigheter 
och rättigheter, om inkludering och exkludering. Medborgarskapet får sin betydelse i en 
ständigt pågående kamp, i en förhandling mellan stat och medborgare och mellan grupper av 
medborgare (ibid.). Med tanke på att demokrati ursprungligen var en stadens angelägenhet, att 
stadsmurar byggdes för att avgränsa för medborgarnas väl, blir benämningen med-borgare ett 
tydligt uttryck för tillhörighet och delaktighet. Motsatsen är ett utanförskap, som har likheter 
med det utanförskap som följer av att befinna sig utanför normen, regeln, rättesnöret. Demos 
var ursprungligen endast män, medan kvinnor, barn, slavar och personer från annat land inte 
räknades till demos. Något annat var svårt att tänka eller förstå. Nu råder en annan tid. Från 
början utestängda grupper har blivit delaktiga. Kvinnor fick så småningom rösträtt och tillhör 
demokratins demos. Personer med utvecklingsstörning är medborgare. Frågan är hur pass 
delaktiga de är genom att de tillhört särskolan, vars rötter ligger i abnormundervisningen. 
Särskiljning är ändamålsenlig i skolans värld.  
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Ett hot mot en framgångsrik utveckling av en integrerad gemenskap finns i sådana 
värderingar som leder till utpekande av avvikelser och avvikande, och som riskerar att 
leda till utstötning av de ”mindre värda”, de ”umbärliga”, dvs. de som kan tänkas avskilda 
från helheten utan att denna tar skada av detta.              (Emanuelsson, 1996, s. 11) 

 
Och sådana delaktighetsfrågor utreds på samhällsnivå. Då den s.k. Carlbeckkommittén 
tillsattes för att utreda särskolan gav den svenska regeringen sina direktiv. Även här angav 
samhällets ledning att begreppet en skola för alla skulle återbrukas. 
 

… en långsiktig vision för den svenska skolan är att den ska utvecklas till en skola för alla 
där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och 
behov. (SOU 2004:98, s. 75) 

 
Utredarnas uppdrag stod alltså i samklang med en vision, som kan tolkas som skolformernas 
närmande till varandra. Olika förutsättningar och behov ska inte utgöra grund för särskiljning. 
En vision kan spåras, den om både en skola och ett samhälle där alla är delaktiga. 
Särskiljandet på basis av olika förutsättningar eller behov men framför allt av 
tillkortakommanden avvisas. Utredarna strävade efter att följa sitt samhällsuppdrag. Arbetet 
kretsade bl.a. kring tolkningar av vad demokrati betyder.  
 
 
Maktaspekten kopplas på 
 
När demokratibegreppet tolkas i relation till dess gränser, när frågor om inkludering och 
exkludering fokuseras handlar det om makt. Som hand i handske passar Michel Foucaults 
(1972/1983) maktbegrepp. I bl.a. Vansinnets historia använder han maktbegreppet för att 
skildra uppdelningen mellan förnuft och oförnuft, hälsa och vansinne. En likartad kontext är 
det utbildningssammanhang, som förutsätter att personer blivit kategoriserade som 
utvecklingsstörda. Kategoriserandet av det avvikande relaterar Foucault till maktutövning. Att 
föra diskussionen om den avvikande eleven och elevgruppen vidare med hjälp av detta 
maktbegrepp är relevant för det utbildningssammanhang som ofta benämns ”en skola för 
alla”. En kort mening i den nu gällande skollagen får bilda utgångspunkt. 
 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är 
utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan.   (Skollagen, 1985:1100, 3 kap. 3§)  
 

Just denna ordalydelse är satt under debatt. Carlbeckkommittén (SOU 2004:98) har vissa 
invändningar, men än så länge gäller lagtexten. Benämningen särskola vittnar om åtskillnad, 
inte om delaktighet. Elevers delaktighet kan visserligen visa sig inom den egna skolformen, 
men beroende på att skolformerna hålls isär, så markeras skiljelinjen. Begreppet 
utvecklingsstörd kommer enligt skollagens mening att handla om individernas utrustning. 
Barnen är utvecklingsstörda. En för sammanhanget önskvärd, förväntad och därmed normal 
utveckling är störd. Eleven avviker enligt brukat synsätt från normen, grundskoleeleven, som 
då betraktas som normalt utvecklad, icke störd i sin egen utveckling. Det utvecklingsstörda 
barnet kan inte nå upp, just därför att det är utvecklingsstört. Ytterligare frågor gör sig 
gällande: Vem ska bedömas och kallas utvecklingsstörd och av vem? Vem platsar i de 
normalas skola och vem gör det inte? För vilka barns bästa är särskola det bästa och mest 
utvecklande alternativet? 
 
Barn som är utvecklingsstörda är hänvisade till särskolans domäner utifrån sina 
tillkortakommanden. Ett sådant bristtänkande står i relation till den obligatoriska skolans 
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fastlagda kunskapsmål, som gäller alla och envar. Framför sig har eleverna i grundskolan av 
andra och i förväg fastlagda mål att uppnå samt vissa mål att sträva mot. Dessa mål kan vara 
ett ideal för den enskilda eleven, men inte desto mindre handlar det om realiteter, om faktiska 
ribbor, som andra lagt. Att inte nå upp till eller att riva betyder att misslyckas. I ett 
lärarperspektiv värderas i princip individers och elevgruppers förmåga att uppnå 
kunskapsmålen.  En lärare, som likt en tränare ser sin elevgrupp klara ribban, får bekräftelse 
på gemensam framgång. Den lärare som betvivlar att en deltagare inte kommer att lyckas i sitt 
”höjdhopp” väljer bland olika strategier. Att ordinera utökad, intensiv, breddad, fördjupad 
eller koncentrerad träning för att kompensera bristerna kan ge ny framgång. Ett alternativ är 
att skicka deltagaren till ett annat sammanhang. Om bilden av barnet som inte når upp dras till 
sin spets, barnet vid kanten av en hög hylla, kan man fundera över vad den vuxna skulle göra i 
ett sådant sammanhang. Att lyfta upp barnet innebär att lyftet får kompensera bristen. Då är 
den vuxnas avsikt att barnet faktiskt borde kunna nå upp. En annan variant talar om en annan 
tingens ordning. Barnet ska befinna sig utom räckhåll. Onåbarheten är ändamålsenlig. Den 
vuxne utövar under båda omständigheterna makt. 
 
Många barn och ungdomar blir särskoleelever. Samtidigt som det i Sverige funnits en uttalad 
intention att skapa en inkluderande skola, baserad på de värden som har sitt ursprung i en 
orientering mot demokratiskt deltagande, ser utvecklingen i praktiken ut att ta en annan 
vändning (Haug, 1998). Bengt Persson (2001) refererar till de båda amerikanska forskarna 
Stainback och Stainback, som visar hur klasslärare lärt sig att "tänka bort" elever som behöver 
särskilt stöd. Särskoleelever är tydligt skilda från grundskoleelever. Det är vidare skillnad på 
exkluderande integrering och inkluderande integrering (Haug, 1998). Men själva 
integrerings/inkluderingstänkandet förutsätter avvikelse och brist på delaktighet. I detta 
perspektiv är som sagt både delaktighet och makt centrala begrepp. 
 
 
Makt, maktens handlingar och maktutövning i Foucaults tappning2 
 
Maktbegreppet enligt Foucault handlar om en kraft som utövas och cirkulerar i samhället och 
dess institutioner, inte som överräckt eller delegerad, inte som ond eller god. Sådan makt visar 
sig inte som en spira i den mäktiges hand. Foucault ser inte maktbegreppet som ett i den 
meningen fristående begrepp.  I stället låter han makt, kunskap och subjekt relateras till 
varandra och samverka i det analytiska arbetet. Foucault knyter makt till, ser makt hoptvinnat 
med kunskap och subjekt.  
 
Makten cirkulerar och utövas av de personer som verkar i och tillhör exempelvis en 
institution, i detta fall skolan, skolväsendet. Maktens handlingar utförs av dess företrädare. 
Makten transporteras i ett icke ifrågasatt vetande. Makten kan rinna genom en skollagtext, den 
nämnda, den som inte nämner någon beslutfattare eller maktutövare, men som antyder 
maktens handlingar. Att barnet bedöms står nämligen klart. Att barnet placeras på ett särskilt 
ställe utifrån sina egna tillkortakommanden är också uppenbart, likt en logisk och självklar 
handling med ordningens förtecken. Med vetenskaplig noggrannhet har elevens 
intelligenskvot fastställts och befunnit sig under ribban för normalitetens streck. Den 
etablerade kunskapen talar om ett antal standardavvikelser – från normen. Var sak för sig i 
skilda fack och med sorterande etikett är utbildningssammanhangets moderna ordning och 
                                                 
2 Bland denna texts Foucaultkällor finns bl.a. en samling intervjuer som gjorts med honom under åren 1961 till 
1984, tematiskt sammanställda av Sylvère Lotringer (1989/1996). Intervjuerna utgår ofta från begrepp, delar 
eller helheter i Foucaults verk. Lotringers sammanställning är intressant eftersom Foucault ofta anklagas för att 
vara motsägelsefull och inkonsekvent över tid.  
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reda, ”diskursens ordning”, för att bruka ett uttryck som Foucault använt. På samma sätt som 
Foucault granskar sjukvården och bedriver kritisk medicinhistoria, kan skolan granskas i sin 
disciplinerande funktion. Karin Johannisson (1990) låter medicinens öga blicka ut över 
sjukvården och skriver: 
 

Sjukdom är avvikelse, ett hot som makten i förbund med läkarvetenskapen måste 
bemästra med hjälp av allt större institutioner, effektivare teknik och alienerande språk. 
Den sjuke ”medikaliseras”, dvs. blir ett objekt för medicinsk behandling, men berövad sitt 
subjekt och sitt sammanhang.           (ibid. s.19) 
 

Med en utblick över skolans sammanhang räknas utvecklingsstörning och särskilda behov 
som avvikelse, ett hot som makten i förbund med vetenskapen måste bemästra med hjälp av 
utökad intagning i särskola och utökad specialundervisning, effektivare teknik och 
alienerande språk. Den avvikande eleven ”specialpedagogiseras”, dvs. blir ett objekt för 
specialpedagogisk behandling, men berövad sitt subjekt och sammanhang. Den avvikande 
eleven blir snärjd i de professionella koderna, för att låna ett uttryck av Johannisson (ibid., 
s.19). 

 
Klassificering, diagnostisering, kategorisering och skolplacering kan ses som maktens 
handlingar. Vidare kan makten cirkulera där själva undervisningen tar form och får sitt 
innehåll. Förhållandena gäller visserligen all skolverksamhet, men är särskilt intressanta att 
diskutera i de fall där de mellanmänskliga relationerna är ojämlika p.g.a. elevers 
tillkortakommanden utifrån ett bristtänkande. Inom systemet florerar detta bristtänkande som 
något naturligt, självklart, ja, mänskligt. Tanken svingar sig inte utanför området. Att 
exempelvis betygssättning över huvud taget inte förekommer i träningsskolan anses som en 
barmhärtighetsåtgärd. Att ge vitsord till dem som ingenting kan blir en grym otänkbarhet. 
Tanken håller sig på plats.  

 
Att analysera en sådan diskurs innefattar således en maktkritisk granskning, påpekar Rolf 
Helldin (1997). Nämnda exempel ur skollagen kan analyseras med hjälp av Foucaults 
maktbegrepp. I utsnittet av skollagstexten är barnet subjekt. Men det finns två parter. Den ena 
är barnet, som är utvecklingsstört och som därför inte kan nå upp. Barn står i pluralis, det 
handlar om alla de barn som inte kan. Det är här en obestämd skara, men den är definierad 
genom själva kategoriseringen. Lagtexten nämner inte men förutsätter att det finns ytterligare 
en part, de kategoriserare, som sköter klassificeringen av de utvecklingsstörda på ett legitimt 
sätt. Dessa anonyma beslutsfattare och utförare är också i viss mening närvarande. Texten 
talar nämligen om att barn bedöms. Men ingen särskild verkar vara domare eller sitta i den 
jury som bedömer. Själva maktpositionen är inte synlig.  
 
Vidare skall barnen tas emot. Uttrycket låter tankarna gå till en öppen dörr, ett mottagande om 
vi nu tänker på det mänskliga sammanhang det gäller. Och i så fall har dessa barn avlämnats 
eller skickats iväg. De kommer från ett sammanhang och tas emot i ett annat. De kommer till 
sär-skolan, ett specialfall av skola. De är visserligen delaktiga i ”en skola för alla”, eller är de 
det? Kan makt dribbla bort deras delaktighet? Och varför i så fall? Säger själva naturen att en 
annan form av delaktighet, något annat förhållande skulle vara omöjligt? Är det helt enkelt 
otänkbart? Ligger det utanför diskursens ordning? 
 
Per-Johan Ödman (1995) visar hur institutioner bedriver en immanent pedagogik. Denna 
påverkans effektivitet förklaras av att den är införlivad med människors vardagsliv. 
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Påverkan är mer eller mindre osynlig, ett naturligt inslag i situationen, ett sätt att vara hos 
motparten eller ett faktum i omvärlden. Det gör det svårt att värja sig mot den, ofta långt 
svårare än att motstå den uttryckliga och synliga pedagogik som utövas i samband med 
medvetet insatt undervisning och uppfostran.            (ibid., s.5) 
 

Ödman talar om påverkan och för subjektet handlar det om ett lärande och ett vetande, som i 
sig är svårt att ta fasta på. Den sortens kunskap tycks ”sitta i väggarna” och därför vara 
svåråtkomlig. Och den hänger ihop med maktutövning. 
 
 
Att komma makten på spåren 
 

”I Foucaults efterföljd bör vi här avstå från att lokalisera makten till specifika personer 
och deras intentioner för att i stället analysera kunskapens och maktens dynamik i alla 
dess vittförgrenade former.” (Kvale, 1997). 

 
För att få syn på och utforska vad maktaspekten i exempelvis sådan immanent pedagogik 
betyder och hur den verkar, kan man med Foucault bedriva utforskandets arkeologi 
(1972/1983). Foucault skiljer detta vetande (savoir) från kunskap (connaissance) (Lotringer 
1989/1996). Han letar efter det vetande, som gör kunskapen möjlig. Arkeologins arbetssätt 
betyder, att han gräver upp och skrapar fram, spolar av och putsar upp sammanhang och 
förhållanden som legat nerbäddade i lager på lager av sin tids föreställningar. Det är ett 
sökande efter det vetande som upprätthåller en bärande och tidstrogen koppling mellan 
praktik och teori (ibid.). Foucault intervjuas 1966 och berättar om sitt arkeologiarbete, detta 
sitt vetenskapliga fält: 
 

In a society, different bodies of learning, philosophical ideas, everyday opinions, but also 
institutions…—all refer to a certain implicit knowledge (savoir) special to this society. 
This knowledge is profoundly different from bodies of learning that one can find in 
scientific books, philosophical theories, and religious justifications, but it is what makes 
possible at a given moment the appearance of a theory, an opinion, a practice.  
                                                                     (Foucault i Lotringer1989/1996, s. 13) 

 
I sitt utgrävande hittar han ”bruksföremål”, som är lika dem vi nu långt senare använder. Så 
kommer det sig att institutioner som har avskaffats visar sig ha stora likheter med våra 
samtida. Det visar sig att människor förr tänker som människor nu och på samma sätt (ibid.).  
 
Maktutövning i skolan kan tolkas och språkligt uttryckas i termer av ansvarstagande, 
disciplin, ändamålsenlig ordning och reda. Människor kan befinna sig i maktens kraftfält och 
uppleva förtryck. Detta kan de genom ord och handlingar uttrycka som motstånd. S.a.s. 
bakvägen kan man alltså få fatt på makt, detta abstrakta begrepp, denna företeelse som är  så 
svår att spåra och synliggöra. Enligt Foucault kan utövad makt visa sig i motståndet mot 
maktens handlingar. Sådant uttryckt motstånd hjälper alltså till att komma makt på spåren.  
 
Genom att i den pedagogiska praktiken studera motståndets verkningar får man enligt 
Foucault en bild av makten. Syftet är inte att ersätta en uppsättning universella sanningar med 
en ny, alternativ uppsättning. Det handlar om en metod - både i klassrummet och med 
vetenskapliga termer - att kontinuerligt problematisera de givna berättelserna och dem vi 
framställer (Popkewitz, T. & Brennan, M., 1998). En tanke, som går på upptäcktsfärd utanför 
det tänkbara området, kan också komma makten på spåret: Skulle det helt avvikande kunna 
vara delaktigt där det ”inte hör hemma”? Frågan kan diskuteras av dem som med makt 
upprätthåller gränsen mellan det normala och det avvikande. Associationerna går då närmast 
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till utbildningsväsendets professionella som upprätthåller kategoriseringen. Men frågan kan 
lika gärna diskuteras av de kategoriserade själva. Även där figurerar maktbegreppet. En 
person med utvecklingsstörning har visserligen kognitiva svårigheter men är en samhällelig 
medborgare med makt, ansvar, skyldigheter och rättigheter. Det hela är både enkelt och 
komplicerat. Därmed får frågorna om delaktighet och makt ytterligare en vinkling, 
empowerment. 
 
 
Empowerment – om subjekt och makt 
 
Denna infallsvinkel av både delaktighet och makt är empowerment, som inbegriper eget 
ansvar. För personer med utvecklingsstörning, som tagit till sig särskolans vetande och som 
erfarit konsekvenser av integrering/inkludering, kan empowerment bli ett projekt om 
delaktighet och makt. De empowerment- och independent living-rörelser, som utgår från ett 
konfliktperspektiv, innebär att personer med utvecklingsstörning på ett helt annat sätt deltar i 
dagens samhälle och höjer sina kritiska röster mot de professionellas maktställning (Söder, 
2003b). Här blir Fritzells (2006) socialfilosofiska tes intressant: Ju mer behovet av deltagande 
växer, desto mer tilltar uttrycken för makt. 
 
Förutsättningar för empowerment diskuteras av Lars-Christer Hydén (2005). Han konstaterar, 
att den mesta forskning som görs idag inte utgår från detta funktionshindrade personers eget 
perspektiv utan från institutioners villkor och behov. Men det finns också andra historier att 
berätta, tillägger han och efterlyser mer forskning om hur det är att leva med psykiska 
funktionshinder. Det är ”först då vi kan lära oss något om vad som är svårt, viktigt och av 
betydelse för de psykiskt funktionshindrade” (ibid., s.35). Genom att definiera sig själv 
genom sin egen berättelse, inte genom andras, blir det möjligt att se sig själv som en person, 
förmögen till eget handlande och eget ansvar. Hydén kallar sådana berättelser för 
motberättelser och tillskriver dem betydelsen av att upprätta relationen mellan personen, 
berättaren, och hennes upplevelse av lidandet (ibid.). Översatt i en pedagogisk kontext gäller 
samma sak för utvecklingsstörning. När utvecklingsstörningen blir en del av det egna livet 
och ryms i den egna livshistorien blir det möjligt att aktivt förhålla sig till 
utvecklingsstörningen. Hydén ser detta som grundförutsättningen för empowerment (ibid.). 
 
Empowerment betraktas av Zygmunt Bauman (2005) som allmänmänskligt projekt. Han 
jämställer utbildning med allas vår strävan efter empowerment, som också är ständigt 
pågående och livslång. Denna makt- och myndighetsprocess är en strävan efter att kunna göra 
val och utifrån dessa kunna handla effektivt. Detta i sin tur innebär en förmåga att kunna 
påverka både raden av valmöjligheter och de sociala sammanhang i vilka valen görs och 
genomföres. 
 

‘Empowerment’ requires building and rebuilding of inter-human bonds, the will and 
ability to engage with others in the continuous effort to make human cohabitation into a 
hospitable and friendly setting for mutually enriching cooperation of men and women 
struggling for self-esteem, for the development of their potential and proper use of their 
abilities (ibid. p. 10). 
 

Enligt Bauman är en av de avgörande förutsättningarna att män och kvinnor återigen och i allt 
större utsträckning byter erfarenheter i ett gemensamt allmänintresse kring frågor om 
privat/offentligt, individ/samhälle och rättigheter/skyldigheter. Ökade individuella och sociala 
olikheter kräver ett utvecklat sinne för social medvetenhet och ansvarstagande, förmåga att 
föra en dialog och samverka med andra människor i närheten. Målet är att den snabbt 
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föränderliga världen ska bli mer gästvänlig för mänskligheten. Då kan den enskilda 
människan sträva mot sina mål med åtminstone något mått av självtillit och hopp om att 
lyckas (ibid.), den utvecklingsstörda bredvid den som räknas som normal. Åtskillnad betyder 
då inte manipulerande, behärskande, kontroll eller likriktning (Lévinas, 1993). Då kan det 
existentiella och etiska förhållandet mellan Jaget och den ”helt Andre” upprätthållas (ibid.).  
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