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Särskolan i ljuset 
av FN-konventionen 
om mänskliga rättigheter 
för personer med 
funktionsnedsättning
elisabet frithiof

Att komma till sin rätt 
En student, som med relevanta frågor och intressanta reflektioner deltagit i en före-
läsning om specialpedagogik i ett historiskt perspektiv, yttrade efter föreläsningen: 
”Jag har själv gått i gymnasiesärskolan. Nu måste jag ta reda på mera om varför 
jag hamnade där!” Föreläsningen hade lyft fram särskolans historia, hur utbildning 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning – om vi nu väljer att använda 
detta begrepp – knappast stod på agendan vid mitten av 1800-talet. Vidare hade 
viktiga steg i dessa personers utbildningsmöjligheter lyfts fram: synsättet att vissa 
och så småningom alla ansågs bildbara, att läroplaner skrevs, att undervisningen 
blev alltmer normaliserad, integrerad och även, strax före millennieskiftet 2000, 
kommunaliserad. Studenten i fråga hade tydligen under föreläsningens gång 
reflekterat över sin skolgång och sin egen ”kognitiva karriär”, som Formenti och 
Demetrio (1995) uttrycker det. Frågan är om denna student kommit till sin rätt i 
utbildningssammanhang. En sak är säker. Denna student har på flera sätt själv tagit 
tag i frågor om sina egna utbildningsrättigheter. Om detta talar FN-konventionen 
om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdeparte-
mentet, 2008), närmare bestämt artikel 24, som handlar om utbildning. 
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Utbildning betraktad som rättighet gäller alltså alla. De åtaganden och krav, 
som konventionen innebär, har Sverige förbundit sig att uppfylla genom att under-
teckna konventionen. Rättsligt bindande på ett helt annat sätt än både regler och 
deklarationer talar den alltså i klartext om att personer med funktionsnedsättning 
ska ta sin rättmätiga plats på utbildningsarenan. Bland funktionsnedsättningar 
finns de intellektuella. Det svenska utbildningssystemet föredrar uppenbarligen 
benämningen utvecklingsstörning – än så länge – och erbjuder elever i denna kate-
gori en plats i särskolan.

Syftet med denna text är att belysa den svenska särskolan med hjälp av inne-
hållet i artikel 24. Konventionstexten får bli ett verktyg för att i någon mån ana-
lysera vad den svenska särskolan står för. Frågan kan då ställas om hur särskolan, 
en särskild skolform i ett nationellt utbildningssystem, står sig i en sådan strål-
kastares sken. Framställningen gör inga anspråk på att vara en utförlig gransk-
ning utan handlar om glesa glimtar. Först något om betydelsen av mänskliga 
rättigheter och innebörden relaterat till personer med intellektuell funktions-
nedsättning.

rättighetsparadigm – ett skifte  
Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
handlar inte om några nya mänskliga rättigheter, som skulle ha tillkommit efter det 
att de universella, naturrättsligt grundade rättigheterna förklarades 1948. Snarare 
rör det sig om ett förtydligande av de redan fastställda rättigheterna i relation till en 
viss kategori eller målgrupp. 

På samma sätt som mänskliga rättigheterna först formulerades utifrån ett iakt-
taget bristtillstånd, som krafttag mot de kränkningar, som skedde under bl. a. 
andra världskriget, så har mänskliga rättigheter för personer med funktionsned-
sättning behövts skrivas ner i början av 2000-talet. Det handikappolitiska arbete, 
som Sverige initierade och som 1993 mynnade ut i FN:s standardregler om delak-
tighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning var tydligen inte till-
räckligt. Fler funktionshinder behöver undanröjas för att personer med funktions-
nedsättning ska få åtnjuta sina mänskliga, redan givna rättigheter. Dessa rättigheter 
är ”nedärvda, inneboende och obestridliga” (Bring, 2011, s. 452) enligt föreställ-
ningar om naturrätten. Rättigheterna snarare upptäcktes än uppfanns, skulle 
man kunna säga utifrån en naturrättslig ståndpunkt. Rätten till likvärdig utbild-
ning ligger nära till hands. Vad skolformen särskola handlar om, vilka elever som 
den reserverats för och vart dessa elever är på väg kan det råda delade meningar 
om. Utifrån samhällssyn, människosyn och kunskapssyn skapas hos särskoleele-
ven, läraren, vårdnadshavaren, forskaren, utbildningspolitikern eller någon annan 
berörd en förståelse för vad utbildning för personer med intellektuell funktions-
nedsättning handlar om.

Just därför att de ursprungligt formulerade mänskliga rättigheterna inte upp-
stått genom en historisk process, så kanske man kan tala om ett paradigmskifte. 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan komma till sin rätt genom att 
deras rättigheter skrivs ner och förtydligas. När detta inträffar är paradigmskiftet 
ett faktum. FN klargör att personer med funktionsnedsättning fortfarande 
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encounter many disadvantages in their societies and are often subjected to stigma 
and discrimination. They remain largely marginalize [...] Furthermore, they are 
largely excluded from civil and political processes and are overwhelmingly voiceless in 
matters that affect them and their society (United Nations enables, 2011).

I ett utbildningssammanhang finns ännu mycket kvar att göra för att personer 
med intellektuell funktionsnedsättning inte ska utsättas för diskriminering, mar-
ginalisering eller exkludering. En del har redan gjorts, alltmedan utvecklingspara-
digm har avlöst varandra.

På väg mot att åtnjuta sina mänskliga rättigheter
På olika sätt, med olika förtecken och utifrån skilda motiv har personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning blivit föremål för omsorger snarare än undervis-
ning. Personer utan denna funktionsnedsättning har, av allt att döma med avsikter 
i riktning mot förbättring, ofta med omsorg, agerat för personers med intellektu-
ell funktionsnedsättning räkning. För 150 år sedan uppfattades barn med intellek-
tuell funktionsnedsättning egentligen inte som elever. Det fanns ingen skola för 
dem. Försöken att undervisa idioter betraktades med skepsis som omöjliga. Likväl 
pågick undervisningsförsök, som gällde vad samtiden kallade idioter. Såväl Carl-
becks som Wilkens enskilda initiativ var i många av omgivningens ögon dömda att 
misslyckas men blev likväl framgångsrika (Frithiof, 2006; 2007; Grunewald, 2008; 
Røren, 2007). En så kallad bildbarhet visade sig efter hand. Distinktionen bildbara/
obildbara sinnesslöa kom senare att visa på en nyansering när det gällde undervis-
ningsmöjligheter och skolgång. Åtskillnaden mellan bildbar och obildbar kom vis-
serligen att bestå, men i förtäckta ordalag. De bildbara blev elever i grundsärsko-
lan, medan de obildbara hänvisades till träningsskolan. Det talades alltmer lågmält 
om den ursprungliga åtskillnaden. 

Ett paradigmskifte skedde i mitten av 1900-talet. Levnadsförhållandena – 
inklusive utbildningsvillkoren – skulle normaliseras för personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning, enligt den normaliseringsprincip som Nirje (2003) for-
mulerade. Institutionslivet dolde många av de mänskliga rättigheterna, inte bara 
rätten till utbildning. Integreringen gick hand i hand och särskolorna fylldes. Men 
integrering förutsätter ett utanförskap, som skulle motverkas. I den inkluderande 
skolan skulle alla elever undervisas i en skola för just alla, enligt det paradigm som 
följde. Ett antal deklarationer gällande undervisning av elever i behov av särskilt 
stöd skrevs på initiativ av specialpedagogiskt verksamma och utbildningspolitiskt 
intresserade (Svenska Unescorådet, 2006). Ytterligare ett paradigmskifte kunde 
märkas 2007, då Lissabondeklarationen (Soriano et al., 2008) tillkom. Denna gång 
formulerades deklarationen inte av initiativrika och ansvarstagande vuxna, pro-
fessionella eller utbildningspolitiker, utan av ungdomar med funktionsnedsättning 
själva. Behov, utmaningar såväl som rättigheter uttrycktes. Rekommendationer till 
politiker och professionella i utbildningssystemet formulerades, för att alla skulle 
komma vidare mot en inkluderande undervisning. Utan ställföreträdare kunde 
nu ansvaret märkas i de egna leden, bland personer med funktionsnedsättning. 
Ansvaret hade inte tagits men väl överlämnats, för att befrämja de unga perso-
nernas delaktighet. Just delaktighetsparadigmet, där personer med funktionsned-
sättning får utrymme, via någon annans försorg eller kanske omsorg, håller på att 
avlösas av ett rättighetsparadigm. En av rättigheterna är att utbildas som alla andra.
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ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer
Konventionen om mänskliga rättigheter, artikel 24, visar på en förverkligad rätt 
till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Konventionsstaterna ska 
”säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer” (Socialdeparte-
mentet, 2008, s. 73), utan diskriminering och på lika villkor. Hur ser det ut i Sverige 
på nationell styrdokumentsnivå? Redan när särskolan tillkom i mitten av 1900-
talet och fick en läroplan, så var det ett steg i nämnda riktning. Men det drastiska 
steget togs 1994, då en gemensam läroplan för såväl särskola som grundskola blev 
ett faktum (Utbildningsdepartementet, 1994). Därmed betonades att samma vär-
degrund gällde alla elever, med eller utan intellektuellt funktionshinder (Berhanu, 
2011). Nästa steg togs i rakt motsatt riktning, tillbaka, år 2011, då varje skolform 
fick sin egen läroplan. Gemensam läroplan för alla barn och elever i Sverige visade 
sig vara en parentes, utsträckt över drygt femton år (Frithiof, 2009). 

Till nationell nivå hör också frågan om vem som är skolans huvudman. Under 
anstalternas tid var det självklart att Landstinget skulle leda inte bara vården av 
personer med intellektuell funktionsnedsättning utan också den undervisning, 
som förekom. Kommunaliseringen av särskolan 1997 var ytterligare ett stadigt 
steg vidare mot ett sammanhållet utbildningssystem. Ett par år senare undersök-
tes möjligheterna att avskaffa särskolan. Carlbeckutredningen (SOU 2004:98) fick 
direktiv att undersöka särskolans framtid, dvs. dess vara eller icke vara. Ytterligare 
ett steg hade kunnat tas i riktning mot ett sammanhållet utbildningssystem, men 
i tilläggsdirektiven gällde endast den ena utgången, särskolans vara. Grundskola 
och särskola som två åtskilda skolformer består. Det kvarstående prefixet i benäm-
ningen särskola talar klartext om att den svenska staten lägger vikt vid att hålla 
skolformerna isär. Det råder ingen tvekan om vilken av de båda skolformerna som 
ska uppfattas som huvudfåra och vilken som ska vara i marginalen. Grundskolan 
framstår som förebild för särskolan. Utbildningen i grundsärskolans ska så långt 
det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan (SFS 2010:800, 11 kap., 2 §). Det 
hela blir problematiskt i relation till konventionstexten. Sverige behöver ingen sär-
skola, hävdar Tideman och Szönyi (2011). I stället för att förfina sorteringsmeto-
derna borde energin läggas på att utveckla undervisningsmetoderna så, att varje 
barns kunskapsutveckling och sociala utveckling optimeras, framhåller de båda 
forskarna. 

Hill (2011) påpekar att särskolan som särskiljande skolform hör till historien. 
Men han dömer därmed inte ut särskolans pedagogik. Om denna får komplet-
tera grundskolans, så kan alla elever undervisas i ett sammanhållet utbildnings-
system, menar han. På gruppnivå finns det stora fördelar med en inkluderande 
undervisning, där elever med och utan intellektuell funktionsnedsättning vistas i 
samma lärmiljö och utvecklar kunskap tillsammans. Åtskilliga studier visar detta 
(Berhanu, 2011). 

Inledningsexemplet i denna text pekar i riktning mot ett sammanhållet utbild-
ningssystem ända fram till högskolestudier. Frågan kan ställas hur det är möjligt att 
en f.d. gymnasiesärskoleelev tar plats i en högskolekurs när gymnasiesärskolutbild-
ning över huvud taget inte ger behörighet. Gymnasiesärskolbetygen kan uppfattas 
som ett spel för gallerierna i så måtto att de inte används som urvalsinstrument 
eller för behörighet på nästa nivå i utbildningssystemet. I det fall, som refereras i 
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inledningen av denna text, har gymnasiebetyg från folkhögskola gett behörighet 
att söka och gjort universitetsstudier möjliga. Hur en person med en intellektuell 
funktionsnedsättning klarar av universitetsstudier är en empirisk fråga, som håller 
på att få sina svar på flera håll i landet. Samtidigt kan ställas frågor, som handlar om 
den intellektuella funktionsnedsättningen i sig, om hur den konstaterats och ger 
sig till känna samt vad den betyder för både individ och samhälle. 

Som nämnts finns det ett nära nog klassiskt, sekelgammalt särskiljande som 
gäller särskoleelever inbördes. Särskoleelever har hitintills hänvisats till endera trä-
ningsskolan eller grundsärskolan. Kritiken, som framförts mot detta, har resul-
terat i att staten dels väljer alltmer förtäckta ordalag, dels hävdar att det numera 
är grundsärskola som gäller alla. Men träningsskolan består. Den nya skollagen 
(SFS  2010:800, 11 kap., 3 §) förklarar att träningsskolan är en inriktning inom 
grundsärskolan. ”Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig 
hela eller delar av utbildningen i ämnen” (ibid.). Dock, skolan har själv ett problem 
om ämnen är svårsmälta. Intentionerna att inte längre särskilja ”de icke bildbara”, 
eleverna i träningsskolan, och ”de bildbara”, eleverna i grundsärskolan, har mynnat 
ut i särskiljande av vad elever ägnar sig åt i skolan. Vissa barn lär sig utifrån en 
ämnesindelning av innehållet, andra barn utifrån en ämnesområdesindelning. 
Visorna är halvkvädna, även i den nya läroplanen för det som fått den nya benäm-
ningen grundsärskolan.

Läroplanen gäller grundsärskolan (Skolverket, 2011b), enligt texten på bokens 
framsida. Vid ett flyktigt ögonkast får man uppfattningen att det numera finns 
endast en sammanhållen särskola, grundsärskolan, som omtalas tillsammans 
med de tre övriga skolformerna med sina respektive läroplaner. Men mot slutet av 
inledningstexten i grundsärskolans läroplan nämns plötsligt träningsskolan: ”För 
grundsärskolan finns anpassade mål för grundsärskolan och träningsskolan”(ibid., 
s. 3). En jämförelse mellan innehållsförteckningarna i grundsärskolans och grund-
skolans läroplaner visar fram en skenbar bild av en sammanhållen första del, något 
som jag återkommer till, medan den andra delen, Kursplaner, skiljer sig åt inne-
hållsmässigt. De underrubriker som följer på nästa nivå i grundsärskolans kurs-
plan är: Ämnen i grundsärskolan och Ämnesområden i inriktningen träningsskolan. 
Träningsskoleeleven kan alltså inte tillgodogöra sig ämnen och behöver därför gå 
en särskild inriktning (SFS 2010:800, 11 kap., 3 §). Distinktionen mellan bildbar 
och icke bildbar har blivit knappt hörbar, men den finns likväl kvar i texter, som 
tillkommit några år senare än den rättsligt bindande FN-konventionen. Sverige har 
valt att anknyta till den nationella utbildningstraditionen i stället för att avskaffa 
träningsskolan eller, för den delen, särskolan, men vankelmodet hos beslutsfat-
tarna har kommit i dagen. Att de uppfattat funktionshinder i utbildningssystemet 
är uppenbart, även om de valt att inte ta bort dem.

Arbetet med att uppmärksamma och ta bort funktionshindrande mekanismer i 
en funktionshindrande utbildningsmiljö kräver inte minst i ett rättighetsperspek-
tiv att personer med funktionsnedsättning själva deltar. De kan t.ex. vara medak-
törer i en forskningsprocess (Wermeling & Nydahl, 2011). Deras egna erfarenheter 
bidrar till en fördjupad kunskap om kärnfrågorna. En ung vuxen med utvecklings-
störning, som studerat utbildningssystemet inifrån genom sin skolgång i särskola 
och gymnasiesärskola, har definierat funktionsnedsättningen utvecklingsstör-
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ning: man stör dem som utvecklas (Frithiof, 2007). Den f.d. eleven med intellek-
tuell funktionsnedsättning har förtrogenhetskunskap om det nuvarande svenska 
utbildningssystemet, där personer med intellektuell funktionsnedsättning tydligen 
kan utgöra ett funktionshinder för personer utan intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Om ett biologistiskt utvecklingsperspektiv i en individualistisk anda får råda, 
så kan den definierat utvecklingsstörda stå sig slätt, i all synnerhet om andra indivi-
ders rättigheter oreflekterat får företräde. 

funktionsnedsättning ingen grund för exkludering 
Det ankommer staten, enligt FN-konventionens artikel 24, att säkerställa att per-
soner med funktionsnedsättning inte exkluderas från det ordinarie utbildnings-
systemet på grund av funktionsnedsättningen (Socialdepartementet, 2008). Men 
den särskilda och särskiljande svenska särskolan tar emot elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, där funktionsnedsättningen helt uppenbart ligger till grund 
för beslutet. Tidigare har även elever med autism räknats in, men dessa hänvisas 
numera till grundskolan, såvida inte eleven med intellektuell funktionsnedsättning 
även fått diagnosen autism (SFS 2010:800, 29 kap., 8 §). Alltså blir den intellektu-
ella funktionsnedsättningen själva inträdesbiljetten till en särskild och särskiljande 
skola, som begränsar elevens möjligheter till fortsatt utbildning.

När det gäller innehållet i undervisningen exkluderas elever med intellektu-
ellt funktionshinder på så sätt, att de får ta del av ett begränsat undervisningsin-
nehåll, även i de delar som påstås vara skolformsövergripande. Skolan ansvarar 
enligt läroplanerna (Skolverket, 2011a; 2011b) för att varje elev efter genomgången 
utbildning i grundsärskola respektive grundskola har utvecklat kunskaper. Skolans 
värdegrund och uppdrag uppges vara skolformsövergripande och beskrivs i båda 
läroplanernas första delar, vilka är ”i princip likalydande” (ibid., s. 3). Denna brask-
lappsformulering gäller några skillnader, som är värda att uppmärksamma.  

Efter genomgången grundskola eller grundsärskola ska eleven kunna använda 
det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt (Skolverket, 2011a, s. 13; 
2011b, s. 13). Men grundskoleeleven förväntas dessutom kunna använda språket 
på ett rikt sätt (Skolverket 2011a, s. 13), en förväntning, som inte är grundsärskole-
eleven förunnad. Vidare ingår grundläggande kunskaper om de nordiska språken 
i grundskoleelevens utbildning, men inte i grundsärskoleelevens (ibid.). Förvän-
tas grundsärskoleeleven inte befinna sig i ett nordiskt sammanhang och komma i 
kontakt med grannländerna, nu eller i framtiden? Vore det inte en god idé att sär-
skoleelever i t.ex. Malmö får en viss inblick i det språk som talas på andra sidan 
bron och av de danska turister och arbetare, som ofta vistas i elevernas hemstad? 
Kritik har upprepade gånger riktats mot utbildningen i särskolan: ”Det finns en 
risk att undervisningen […] erbjuder en begränsad språklig lärmiljö som saknar 
kunskapsutvecklande utmaningar” (Skolinspektionen, 2010, s. 6).

ett livslångt lärande
Konventionstexten om utbildning talar, förutom om ett sammanhållet utbild-
ningssystem, om individens rätt till ett livslångt lärande, utan diskriminering och 
på lika villkor. Även detta ska konventionsstaterna säkerställa (Socialdepartemen-
tet, 2008, s. 73). Den mänskliga rättigheten på individnivå står klar. Då kommer 
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det naturligtvis an på personen vilken utbildningsväg han eller hon väljer. Perso-
ner med intellektuellt funktionshinder, som inte förväntas klara målen i grund-
skolan erbjuds särskola. Vårdnadshavarna ställs inför ett val av skolform. De har 
kommit att få mer och mer att säga till om i den frågan, först på försök, men sedan 
lagstadgat. Men när det gäller mottagande i särskola beskär den nya skollagen 
deras inflytande (SFS 2010:800, 7 kap., 5 §). Rektor har sista ordet och kan besluta 
om särskolestudier mot vårdnadshavarens vilja ”om det finns synnerliga skäl med 
hänsyn till barnets bästa” (ibid.). Återigen är detta ett steg tillbaka i riktning mot 
det maktövertag skolan hade längre tillbaka i tiden. Inskrivningen, som det tidi-
gare benämndes, i särskolan skedde efter de professionellas beslut, med eller mot 
vårdnadshavarens vilja, för att inte tala om elevens, personen med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

I rätten till ett livslångt lärande bör rimligtvis ligga möjligheter till egna val av 
utbildningsvägar, ja, även ett inflytande över innehållet i det man lär sig. I talet 
om ett livslångt lärande speglas rådande kunskapssyn. Föreställningen gäller, att 
kunskap inte längre överförs från den ”kunskapsrika” till den ”kunskapsfattiga”, 
utan utvecklas i ett socialt sammanhang, som alltid innebär ett lärande. Vilket 
innehåll lärandet får är en anknytande fråga. I pedagogiska processer är det någon 
som styr, men själva styrningen kan vara mer eller mindre fastställd. Särskolan har 
fått kritik för att lämna sina elever i ett ”kunskapsfattigt” tillstånd. Risken föreligger 
att undervisningen blir omsorgsinriktad (Skolinspektionen, 2010). 

Vem som egentligen har ansvaret för lärandet diskuteras av Bauman (2005). 
Han har tydliggjort övergången från Life Long Education (LLE) till Life Long 
Learning (LLL), närmare bestämt hur utbildningsansvaret förts över från stat till 
individ. Tidigare låg det i statens intresse att människor fick en bestämd utbild-
ning, så att de fostrades till goda samhällsmedborgare. Undervisningens innehåll 
och former var betydligt mera fastställda än idag. Staten styrde och reglerade, men 
ett skifte har alltså ägt rum. Ansvaret vilar betydligt mera på individen, som nu får 
ta ett ansvar för sin egen kunskapsutveckling, sitt eget lärande. 

Detta ansvar för ett livslångt lärande togs av unga med funktionsnedsättning 
i samband med att Lissabondeklarationen (Soriano et al., 2008) skrevs. De unga 
förberedde sig genom att inventera utbildningsvillkoren i det egna landet, dela 
med sig av sina erfarenheter och sin egen kunskap. På plats i Lissabon kunde de i 
gemensamma överläggningar fastställa sina krav och vad de förväntade sig under 
sin fortsatta utbildning och i sitt livslånga lärande. De uttryckte sig bl.a. såhär: ”Alla 
i samhället måste vara medvetna om, förstå och respektera våra rättigheter […] 
Många av oss vill ha möjlighet att studera på universitet. Vi vill också arbeta och 
vi vill inte bli åtskilda från personer utan funktionshinder” (Soriano et al., 2008, 
s. 22 f.) Rättigheten till högre utbildning betonades. 

Enligt artikel 24 ska konventionsstaterna säkerställa att personer med funk-
tionsnedsättning ”får tillgång till allmän högre utbildning, yrkesutbildning, vux-
enutbildning och livslångt lärande utan diskriminering och på samma villkor som 
andra” (Socialdepartementet, 2008, s. 75). För att säkerställa denna rättighet ska 
”skälig anpassning” (ibid.) erbjudas personer med funktionsnedsättning. Högsko-
lornas fysiska och auditiva miljö är i mångt och mycket redan tillgänglig, kanhända 
också den visuella. Men hur är det med den kognitiva tillgängligheten? Frågan kan 
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framstå som inskränkt. Svaret kanske blir: Det säger väl själva naturen att universi-
tetsstudier inte kan vara tillgängliga för alla. Hur skulle det se ut om personer med 
utvecklingsstörning deltog i högre utbildning? Men samtalet kan fortsätta med 
utmanande frågor: Blir en person obildbar när han eller hon slutat gymnasiesär-
skolan? Hur och i vad mån kan utbildningspositionerna för personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning flyttas fram? Vad finns det för potential i utbildnings-
systemet och hos enskilda människor?

Den mänskliga potentialen och känslan för värdighet
Konventionsstaterna förbinder sig att säkerställa ett sammanhållet utbildningssys-
tem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på 

full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egen-
värde samt […] mänskliga mångfalden […] utveckling av personlighet, begåvning 
och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning samt av deras mentala och 
fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter (Socialdepartementet, 2008, s. 73).

Frågan är vad som krävs för att lyfta fram den mänskliga potentialen till sina 
fulla möjligheter. Om personer med funktionsnedsättning själva får svara, så tyd-
liggörs de verkliga behoven. Undervisningsförsöken under 1800-talet och början 
av 1900-talet samt sinnesslöundervisningen gjordes med omsorg, en omsorg som 
visat sig livskraftig även då försöken övergått i lagstadgad undervisning. Säkert har 
en sådan omsorg, då som nu, bidragit till att elever med intellektuell funktionsned-
sättning utvecklat sin mänskliga potential, sin personlighet och sina färdigheter. 
Men utmaningar måste till för att individen inte ska begränsas. Omsorgen i sig kan 
vara funktionshindrande i en kunskapsutveckling. Frågan handlar om människo-
syn, bl.a. om människans möjligheter och begränsningar. 

Några önskemål om omsorg nämns inte av Lissabondeklarationens författare, 
när de framhåller sin rätt att bli bemötta med respekt och att inte bli diskrimi-
nerade. De avböjer t.o.m. sympati: ”Vi vill inte ha sympati; vi vill bli respekte-
rade som framtida vuxna som ska leva och arbeta i vanliga miljöer (Soriani et 
al., 2008, s. 22). Om dessa unga personers framtid ska kunna gestalta sig enligt 
deras förväntningar, så vill det till att funktionshinder i det svenska utbildnings-
systemet undanröjs. ”Alla i samhället måste vara medvetna om, förstå och res-
pektera våra rättigheter.” (Soriani et al., 2007, s. 23). En lyhördhet krävs för vad 
såväl konventionstexten som vad personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning själva uttrycker.  

Slutord
Denna text är skriven i ett historiskt perspektiv. Tillbakablickar ger både översikt 
och insikt. Grunewald (2008) ser utvecklingen från idiot till medborgare. Werme-
ling och Nydahl (2011) skriver fram utvecklingen från forskningsobjekt till medak-
tör. Min framställning antyder utvecklingen från idiot till universitetsstuderande. 
När det gäller framtiden så har vi val att göra. ”Framtiden är inte ödesbestämd, 
utan kommer att formas av våra värden, tankar och handlingar” (Svenska Unesco-
rådet, 2001, s. 13). Uppenbart är att någon form av utveckling sker över tid. Kan det 
handla om ett bemyndigande, där den ena parten bereder plats åt den andra? I så 
fall har vi alla ganska gott om utrymme när vi, personer med och utan intellektuell 
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funktionsnedsättning, uppfattar och väljer ett rättighetsperspektiv på utbildning. 
Delaktighetsperspektivet har klingat av och rättighetsperspektivet har gjort 

entré. Men om ett västerländskt rättighetstänkande i dess holistiska form en gång 
befästs av en intellektuell elit, vilket Bring (2011) hävdar, så kanske inte heller rät-
tighetsperspektivet är det mest gynnsamma för att kunskapsutveckling och social 
utveckling ska optimeras hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Då 
kanske en välvillig strävan efter alla människors mänskliga rättigheter till utbild-
ning i nuvarande bemärkelse också når vägs ände. Den spännande frågan kan 
ställas om vad som i så fall kommer härnäst. 
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